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ക്രട്ടുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സയമ്മളുസമായിട്ടാ 
ണിതു നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളത്ര്. ആണ്ടു 
തോറും വന്തോതില് ഇതുചോലെയ്യ 
കള ഒരു വാരഷികം നടത്തുന്നതിന്െയ 
തന്നെ പരമോദ്ദേശം സന്മനസ്സം ദൈ 

വസ്സേഹവുമുക്ള സഭാംഗങ്ങശക്കു ഒന്നി 
ചുക്രടുകയയം പരസ്സുരം അറിയുയകയയക 
ചെയ്യണമെന്നുളള താന്നെ. വടക്കുള്ള. 
നമ്മൃടെ സഹോദരന്മാരെ സാധാരണ 
ഇതിചലക്കു ക്ഷണിക്കാവുമുണ്ടു 

ക്രിസ്യ്യനികഗ് തമ്മില് മാത്രമല്ല 
ക്രിസ്മ്യേതര സമുദായങ്ങള മായും സല 
൪ക്കവും സൌഹാര്ദ്ൂൃതയുയം പൃലത്തേണ്ട. 
തു ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ഷത്തിലെത്ത 

പരിത്വാജ്യമായ ആവശ്വമാണു”.ം ഇര്കു 
ബോഭ്ധ്യത്തെ മുന്നിവ്ൃത്തിയാരന, അ 
ഭൂത പൂരവമായി സര്വസമുദായ മൈ 
ത്രീസമ്മേളനം എന്ന ചേരി കോണ്ട 
ഗ്രസ്സ വാ൪ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചു് “ഒ 
രു സമ്മേളനം കഥിഞ്ഞ കുഠെ കൊല്ല 
ങ്ങളായി നടത്തിപ്പോരുന്നതു്, വേ 
റൊരു സമുദായത്തിനും ഇത്രയും ദീര 
ഫകാലം ഇതുപോലെയുകകൂ ഒരു സെ 
ഹാര്ദ്ദ സമ്മേളനം നടത്തിക്കൊണ്ടു 
പോരാന് സ്ാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വിശേ 
ഷവിധിയായി പഠയേണ്ടിയിരിക്കുന്നും, 
മുന് കൊല്ലങ്ങളില് ഇതില് ഭാഗഭാക്കു 
കളായ ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ, പടം: 
താനെ പകക, രാജ്യ ധസവാനിരത: ജിം 
പരമേശ്വരന്പിള്ള, ബാരിസ്റ്റു൪ കെ. 
പി. ഗോപാലമേനോന്, ശ്രീ. കളത്തി 
ല് വേലായയധന്നായർ, ശ്രീ. ഉദയത്ത, 
നൂ, ചിത്രമെഴുത്ത കേരളുവര്മ്മതമ്പു 
രാന് മുതലായവരുടെ മുക്തകണ്ണമയേ" 
പ്രശംസയും നമ്മടെ ഈ എളിയ ശ്ര 
മം പാത്രീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു”. 

നിരണത്തുവച്ച ഡോക്ടര ജോണ മ. 
ത്തായിയയടെ അഭ്ധ്യക്ഷതയില് നടത്തി. 
യ സെന്നോമ്മസ്സ് ജൂബിലിയും മാത്തേമ 
മ്മാ ശ് ളീഹായയടെ “ ചേരി നോടു ബാ 
ന്ധപ്പെടിട്ടുകുളു, സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു നട. 
ത്തിയ തിത്ഥയാത്രയും സെന്തോമ്മസ്സ്' 
സ്മാരക ഗ്രന്ഥവും സിഠിയന് കോ 
ണശഗ്രസ്ത്രിന്േതെന്നു മാത്രമല്ല മലങ്കര ന 
ഠിയാനി സഭാചരിത്രത്തിലെ അ 
സ്മരണീയ സംഭവങ്ങളായി ഏ 
സ്ഥിതിംചയ്യൂന്നതാണ്ട”ം ഈടദു,ശ 



അടവം 2 

അതികഗ സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
153 കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുള്ള. ഒരു സ്ഥാ 
ബഖനകാണു, 4എന്തു ചെയ്തു?" “എന്തു 
ചെയ്ക എന്നു” ആഴജുകഗ ധാരമുഠിയാ 

അത ചോദി.ച്ചുകൊണ്ടിതിക്കുന്നത്ത്: ഈ 

ചോദ്യത്തിനുള്കു കാരണം നമ്മടെ ആ 

കളുടെ പ്രബ്യഭ്ധതയില്ലാഴ'ക മാത്ര 

9 നിലവ്ധിലിരിക്കുന്ന സംഗതിക 

ഒളെപ്പഠാാി അദന്വഷിക്കുന്നതിനുളള മന 

സ്തില്പാഗികക്രടിയാണു ം നമ്മടെ ആ 
കഥ .അവരുടെ സഹായഹ സ്ൂങ്ങള് 
ണീട്ടുമെങ്കിൽ ഈ സിഠിയന് കോണ്ഗ്ര 
സ്്റിന്െഠ സാഭ്ധ്യതകശ ബഹുലമാണു് . 

സിഠിയന് കോണ്ഗ്രസ്സിെഠ സ. 

ത്വരശ്രദ്ധ പതിയേണ്ട ഒന്നു രണ്ടു സം 
ഗതികള് ക്രടെ ചൃണ്ടിക്കാണിച്ച കൊ 
കളട്ടെം നമ്മുടെ സഭ ഒരു വലിയ വി 

, ഖമ സന്ധിയിലെത്തിയിരിക്കയാണ്ം 
അതിനന്െഠ ഗാരവം വേണ്ടതു പോലെ 
അഭ മനസ്റ്റിലാക്കുന്ന വധെന്നു്” ഞാന് 
വദിചാരിക്കുന്നില്ല. സുംപ്രീംകോര്ടില് 
കസ്സു) നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കആണല്ലൊ. 
കരു മുകസ്സിലെ രണ്ടു കക്ഷികളും ജയി 
എം സാധ്യമല്ല. ഒരു മാസത്തിനകം വി 
ധിയ്യണ്ടാകാവുന്നതും സഭ രണ്ടായി പി 
 രാവുന്നതുമാണു. കാതലായ വിശ്ചാ 

സത്തിനല്ലതെ സന്ദയ്യത്തിരക്കിനു 
മാത്രം ഒരു വിപ്ളവം ഉണ്ടാക്കാന് 
തപാകുന്നതു” സഭാചരിത്രത്തില് ഇതാ 
ദ്മായിരിക്കണം. 11േബബി0മ] ൮ 
സ്ഥാനത്തിന്െഠ പേരില് 1680-ല് 
ചില്വാനം സഭകഗാ കായ്യ്യമായ വിട്ടുവീ 
ജ്ലുകഗാ ചെയ്യ ഐക്വപ്പെടുപാന് ആ 
വേശം കൊള്ളു മ്പോഗ്, വിദേശാധിപ 
തത്വം നമ്മുടെ മേല് കെട്ടിവയ്ക്കുന്ന ഒരു 
സംഗതിക്കവേണ്ടി; മൂകന്മാരെപ്പോലെ 
പ്രാണത്വാഗം ചെയ്യുന്നതു കാണുമ്പോ 
ഒ നമ്മുടെ അന്ധതയെപ്പഠഠി ദൃ:ഖി 
49)൭൫൫ ഗത്യയന്തരമില്ലപം നമുക്കെന്നുമാ 
ത്രമല്പാ, നമ്മുടെ സന്തതികഗാക്കുപോലും 
വഹിക്കാന് വയ്യാത്ത ചുമട്ട് അവരു 
ടെ മേല് കെട്ട വയ്ക്രകയാണു്ം നാം 
ആമയത്തിനു” ബുദ്ധിയുളളവരായി ന 
യുടെ അഭിപ്രായ വ്വത്വാസം തീര്ത്തി 
ല്ലെങ്കില് കഡ്ജു ദത്താർ മുതലായ 
മന്ത്രിമാര അവരുടെ വഴിക്കു ക്രടെ അ 
തു തീര്ത്തുകൊള്ളു മെന്നു” നമുക്കുറയ്ക്കാം. 

ഇത്ത് നമ്മുടെ പാപഫലമാണ്് , ക്രി 

മതത്തിന്െറ പ്രകാശമോ, പൂളിപ്പോ 
ക്കില്പാതെ തലമ്യാകളായി ജീവിച്ച 
ഫലമാണു” നാം ഇന്ന് അനു 

റിക്കുന്നശു്. വിം പൌലൃസ്റ്റിന്െഠ 
നില് പ്രഠഞ്ഞാല് നാംദൈവത്തെ 

ട്ട , വയഠിനെ ദൈവമായി പരി 
ക്കാന് തുടങ്ങിയതിന്െറ അനുഭ 
(മം ദാനിയല് ദീര്ഘദര്ശി ക 

ചര്ച്ച വീക്ക്ലി 

ണ്ട എഴുത്തു നമ്മടെ ചൃവരുക 
ളില് എഗ്രതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നം ദൈവം 

നമ്മെ തുലാസ്സിരു തൂക്കിയിരിക്കുന്നും 

നാം ക്രഠാവുള്ളവരായി കാണപ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്നും ദൈവശിക്ഷ നമുക്കുണ്ടാകുവാ 

൯ പോകുന്നു. യ്ഫ്ുദന്മാരെപ്പോലെ 
നാം ഇരുമ്പൃചക്കിരല് ആട്പ്പെടുംം ആ 

നുതാപത്തിന്െഠ ആഹ്വാനം നമ്മടെ 
ചെവികളില് പതിയട്ടെം 

സമാധാനത്തിനുള്ള ഏകമാരഗ്ഗമായി 
നാംകേശക്കുന്നതു 1281 ലലഠമു അതായ 
തു, വസ്തുവിഭജനമാണു, സ്ക്കൂവിട 

ജനത്തില് അന്തര്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നതു |, 

നാം സ്വമനസ്സാലെ രണ്ടാവുക എന്നു 

കളുതാണു . നാം ഒന്നായിരിക്കണന്നെ 
ദൈവം ഇചമിക്കുമ്പോഗ രണ്ടാകുന്നതു 
ദൈവഹിതത്തിനു ചേര്ന്നതല്ലം ദൈ 
വഹിതത്തിനരുക്രലമല്ലാത്തത്ു് അപജ്ു 
യവും നാശകരവുമാണു”. സഭാവിഭാഗ 

്ങഗഗ അകലാതെ നിവ്വത്തിയുള്ളട 
ത്തോളം അടുപ്പിക്കണമെന്നകൂകതു' സിം 
കോ, ണ്െറ താല്ലയ്യങ്ങളില് ഒന്നാണു. 
ഈ വിഷമ ഘട്ടത്തില് ഭാവിതലമുഠക 

' ശ നമ്മെ ശപിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്ക” ക 
ഉമൊരുക്കുന്ന” ഈ മദുര്ദ്ൂശയിത്, ദൈവ 

' സ്നേഹിതരായ സഭാമക്കഗ മുമ്പോട്ടുവ 
നു്” സഭയുടെ ഐക്യത്തിനു വേണ്ടി 

ശ്രമിക്കട്ടെ, *ഇക്രൂുമനിക്കല്പ്രസ്ഥാ 
നക്കാ പാട്ടന്ന പല്ലവി 7൦൩൩ 

20 818൬7 10൦61൨61 എന്നുളളതിന്െഠ 
മഠെഠാലി നമ്മൃടെ സഭയുടെ നാനാ 
ഭാഗങ്ങളില് നിന്നു മുയരട്ടെം 

നമ്മടെ സഭയുടെ സുസ്ഥിരമായ 
നിലനില്ലിനും പുരോഗമനത്തിന്ും വി 
ലങ്ങുതടിയായി നില്ക്കുന്നതു” വട്ടിപ്പ 
ണക്കേസ്സപോലെ കാലാകാലങ്ങളിചു 

ണ്ടാകുന്ന വലിയ കേസ്സകഗ മാത്രമ 
ല, നിരന്തരമായി നമ്മടെ പള്ളിയി 
ടവവകകളിലും കുടുടംബങ്ങളില്യം ഉണ്ടാ 

യിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തര്ക്കങ്ങളും അ 
സ്വസ് ഥതകളു മാണു” നമ്മ,ടെസഭാഭര 
ണഘടനസമാധാനവും സന്തുഷ്ടിയും 

ഉണ്ടാക്കുമെന്നു പലരും വിചാരിച്ചിരു 
ന്നു എന്നാല് ഭരണഘടന അനുസരി 

ചൂളള, പളകിപ്പൊതുയോഗങ്ങളും കമ്മി 
ഠികളും ഭൂരാന്തന്മാരുടെ ക്രടങ്ങഗപചോ? 
ലെ ആയിത്തിര്ന്നിരിക്കയാണു”ം സ 
മാധാനപ്രിയന്മാര്ക്കു അവയില് പ 
മ്കെടുക്കുക ദുസ്സഹമായി തീരന്നിരിക്കു 
ന്നുംദൈവാത്മാവുനമ്മേഭരിക്കേണ്ടകാലം 

അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. തല്ഫലമായി 

ആത്മനിയന്ത്രണവും പരഥഗുണകാംക്ഷ 

യയമുള്ള വരായി നാം തിരേണ്ടതാണു്ം 
അങ്ങനെ നാം അകുന്നില്ലെങ്കില്, 
ദ്ൈവഭൂതു നമ്മില്നിന്നും അന്വ൪ര 
കേശക്കാന് പോകുന്നില്ല. നാം നില 

ഴി 

നില്ക്കാനും പോകുന്നില. ക്രിസ്മദേ 

വൊ സമാധാനദൌത്വം നമ്മിലും 
നമ്മുടെ സഭഡ്ക്ുള്ളിലും നിറഠഞ്ഞിട്ട സ 

മാധാനത്തിന്െഠ വലം കയ്യ് നമ്മുടെ. 

സഹോദരീസഭകളായ മാത്തോമ്മാസഭ 

യിലേക്കും ഇതരസക്കളിലേക്കും നിട 

പ്പെടേണ്ടതും ക്രിസ്മീയ സാക്ഷിത്വത്തി 

ന് ഒത്തൊരുമിച്ചു ശ്രമിക്കേണ്ടതുമാ 
ണ് ആ സമാധാനവിചികള്ശ ക്രി 
സ്യല്േതരസമുദായങ്ങളിലേക്കുപരക്കേണ്ട. 
തും നമ്മടെ നാട്ടില് നടമാട്ടന്ന വ൪ 
ഗ്രീയമനസ്ഥിതിക്കു പരിഹാരമുണ്ടാക്കേ 
ണ്ടൃുമാണ്ം ഈ മദ്ദേശത്തോട്ടക്രു 
ടെയാണു വിപവിധസമുദായങ്ങളെ ക്ഷ 
ണിച്ചുവരുത്തി സരവസമുദായമൈത്രി 
സമ്മേളനം നടത്തപ്പെട്ടന്നതു്. സിം 
ക്രിം കോം ഒെഠ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുി 
ല് വളരെ പ്രോത്സാഹ ജനകവും ഞു 

ദരണീയവുമായ ഒരു പരിച്പാടിയായി 

ട്ടാണ് ഞങ്ങഗ ഇതിനെ കരുതുന്ന 
തു”ം 

പാതാളവാതിലുകള് സഭയോ പ്ര, 
വെലപ്പെടുകയില്ലെന്നു നമ്മടെ കത്താ 
വു കല്ലിച്ചിട്ടുണ്ടു'. ദൈപഹിതം അ 
നുസരിച്ചു ജീപിക്കാത്ത സഭകശക്കും 
ഈ ദാനത്തിനരഫത ഉണ്ടെന്നു വി 
ശ്വസിക്കുന്നെങ്കില് തെഠഠാണു”. പാ 
താല്വാതിലുകമ നമ്മ ടെ സഭയുടെ 
നേരെ ക്രമേണ പ്രബലപ്പെടുന്നുവെന്നാ. 
ണു” എന്െഠ ആഅശങ്കം 

അതിന്െറ അടിക്കടിയുള്ള ശിഥി 
ലീകരണം സമാധാനമില്ലാഗിക ഭൌ 
തികമനഃസ്ഥിതി പടടക്കാരുടെയും മേ 
ലടക്കാരുടെയും പിന്മാഠാം ഇതിനു മ 
തിയായ തെളിവുകളാണു'. ഗോമാസ 
ഭയെത്തന്നെയും ഈ ദുസ്ഥിതി ഭരിക്കു 
ന്നുണ്ടെന്നു അതിന്െറ ആധ്യനികച 
രിത്രം തെളിയിക്കുന്നുണ്ടു് , നമ്മടെ 
സഭയുടെ പുരാതനവും പരിപാവനവു 

മായ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെ 
ടട തുടത്ദിയിരിക്കുന്നുവെന്നു ഞാന് ഭയ 
പ്പെടുന്നു. സഭയുടെ സംസര്ഗ്ഗം സ്വര്. 
ഗ്ുത്തിലായിരിക്കണമെന്നു വി. അപ്പോ 
സ്പൂുലന് പഠായുന്നുണ്ടു”. എന്നാല് നോ 
മ്പിനോടുള്ള അഭക്തി കൃപാമാര്ഗ്ഗങ്ങ 
ളിലുളള അഭക്തി കൃപാമാരഗ്ഗങ്ങളിലൂ 
ഒ അനാസ്ഥ, പണത്തിനു ക്രദാശകഗാ 
കൈകായ്യും ചെയ്യുന്ന രീതി പള്ളിക. 
ളുടെ മുതലിനെഠ ദുര്ഖ്വയം മുതലായ 
വ നമ്മടെ താഴ ചയൂടെ ലക്ഷണമാ 
യി കണക്കാക്കാവുന്നതാണു . നമ്മൃടെ 
ചില പളളികളില് ലക്ഷക്കണക്കിനു 

രൂപാ നീക്കിയിരിപറ്പുള്ള പ്പോ, നാലു 
കാലൃകളിരു കാഠഠത്തു ചലിക്കുന്നതും 
ഒഠഠ കുര്ബാനയ്ക്ക് സാധനങ്ങഗ വാം 
ങ്ങിക്കാന് കഴ റിയാത്തവയുമായ ആണ്ടി 
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ഒ ലാരിക്കല് പോലും വി;ക൪രബാനയില്ലാ 

ഒത നരറിച്ചിീ൮ക ളുടേയും 

പംമനുകളുടെയും വിഹാരരംഗവു മാ 

യി തീര്ന്നിട്ടുളള എത്ര പളുളികളാ 
നെള്ളത്ുര”ം ഒന്നും സ്വന്തമെന്നു കരുതാ 

തെ സപവ്വവും പൊതുവിലനുഭവിച്ച ഒരു 
സഭയുടെ ഇന്നത്തെ ചിത്രമാണു മേ 

ത വിപരിച്ചതു . സഭ അതിനെ ക 

രത്തപ്വം ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുമെങ്കില് 

ഒരു ദേവാലയം ധാരാളത്വത്തിലും 

മഠൊഠാന്ന് ദാരിദ്രത്തിലും കഴഞ്ഞുക്ര 

ട൯ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. നമ്മുടെ സ 

ഭ നിലനില്ക്കുകയും കരമ്മക്ഷമമായി 

യ്രപര്ത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്യണ 

മെങ്കില് പടങള്കി ഇടവകകള്ടെ ആ 

സ്മ്രികശ ഒന്നായി സംഭരിച്ചു 001 

ചെ സഭയയടെ പൊതുനന്മയ്ക്ക്കായി 

ഉ പയോഗിക്കുന്നതിനുളള. വിശാലമ 

നസ്സ നമുക്കുണ്ടാകണം ആ വഖിക്ഷണഗ 

തി നമുക്കുണ്ടാകുന്നതുവരെ ഒരു കാ 

തോലിക സഭയെന്നുള്ള, നാമത്തി 

നു നാം അരഹരല്ല, നാം വെറുമൊരു 

0൫൦൩൬൦0൩21 (പ്രാരദശിക 
ക്രട്ടായ് മ) സഭയായി മാത്രമേ നില 
കൊളളന്നുളള. 

സ്പ്ര്ം കോര്ട്ടിലെ കേ മൂക്കുന്ന 

തോടുക്ടടെനമ്മെ ത്തപ്പിപ്പിടക്കാന് ചി 
ല സഭാമേധാധികഗ ആവേശം കൊ 
ളുകയാണു”. മുക്കിലും മൂലയിലും 
പള്ളിവച്ച്” നമ്മെകു ടുക്കാന് അവർ 
ബഭ്ധശ്രഭ്ധരായിരിക്കയാണു ൦ അങ്ങ 
നെയുള്ളു പരിവര്ത്തനത്തില് നാം 
വിശ്ചസിക്കുന്നില്ലെന്നും ആ രക്ഷ നമു 

ക്കാവശ്വമില്ലെന്നും ആ ശുമത്ധഗതി 
ക്കാരെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കു 

ന്നും 10118 10൬ ലേല്യം മണിമന്ദി 
രങ്ങളിലുംക്രടെ പവ്വാപരിക്കുന്ന മതം 

ഇന്ഡ്യയഷ്ക്ു, ചേര്ന്നതലു. പത്രോസ് 
അപ്പോസ്പുലന് ജീവിനെ ബലികഴി 
ചൂ സഭപണിതപ്പോഗശ തന് പിന് 
ഗാമികഗ വെല്ലം കലക്കി മീന് പിടി 
ക്ഷകയു ംവൃറവാതിലുകളില്ക്രടിനുഗഞ്ഞു 

കയവുകയുംചെയ്യുന്ന മ ക്രിസ്മീയത്വമ 
ലു. അന്തസ്സിനു ചേരന്നതുമല്പ. പിദേശ 
ത്തുനിന്നും സമ്പാദിക്കുന്ന കുര൪ബാനപ്പ 

ണത്തി൯ഠ ഉത്തമോപയോഗമായി 

ദാതാക്കഗ അതിനെ .“ വീക്ഷിക്കുകയും 
സഭയിലെ ഐക്യത്തിനും സമാധാന 

ത്തിനും അന്യസമുദായങ്ങളു മായ 

മൈത്രി ബന്ധത്തിനും അന്യസഭകളില് 

നിന്നുമുളള. ആക്രമണങ്ങളെ തടയുന്ന 

തിനും 

ങ്ങളുടെ പൃമരാഗമനത്തിനും വലിയ 

സംഭാവനകശ ചെയ്യുന്നതിന് സിഠി 

: യന് കോണ്ഗ്രസ്സിനു കഴിപുണ്ടു”ം നി 
്ങഗാ മുദമ്പാട്ടവന്നു” അതിനെ സഹാ 

ജീവ ക രരുണ്വപ്രപര്ത്തന 

ചരര്ച്ചവീക്കിലി മെയ് 16, 

സ്ളീബ്ബായുടെദാസയര് 

ചട്ടണികിടന്ന റമ്പാച്ചന്_ഉരട്ടിലെ അത്താഴം. 
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(പി. പി. വരക്കി) 

അന്നൊരു പല്യാഴഥാഴ് ചായയിരുന്നും 

കൊല്ലം ഇന്നേശഭ' എട്ടു” കഥിഞ്ഞു. സ് 
ളിബായുടെ ദാസന്മാര അവരുടെ പ്രി 
യപ്പെട പുതു ക്രിസ്മ്യനികളെ സന്ദ൪ 

ശിപ്പാനുമുള . വാരഷികസഞ്ചാരത്തില് 

കോതമംഗലത്തൃനിന്നും കിഴക്കുള്ള ഒരു 

പളളിയില് എത്തിയിരിക്കയാണു മുന് 
കൊല്ലംവരെ ഒസ്മാത്തിയോസ് ബാവാ 
യൂടെ കൈവയ് പുഒഒ. കുത്തനാരായിരു 

ന്ന സമൂഹാഭ്ധ്യക്ഷന് അക്കൊല്ലം കാ 
തോലിക്കാബാവായുടെ ഠമ്പാനായിട്ടാണു 

എത്തിയിരുന്നത്. പതിവുപോലെ 

യോഗനോട്ടീസുകശഗ നേരത്തെ അവി 
ടെ കിടടിയിന്നും മുന്കൊല്ലത്ങളില് 

ചെയ്യുന്നപോലെ റമ്പാച്ചനും സിക്രടഠി 
പീലിപ്പോസ് ശെമ്മാച്ചനും പളളിമു 
ഠിയിലേക്കു കയഠിച്ചെന്നും അവിട 

ത്തെ ബ. വികാഠിയച്ചന് പരാന്തയിലു 
ണ്ടായിരുന്നു. വരാന്തയുടെ വാതിലുകള് 
അടപച്ചിരിക്കയാനെ”. പവികാരിയയമായി 

കുശലപ്രശ് നം ചെയ്യു, മുറിയുടെ വാ 
തിലുകശ തുഠക്കുന്നലക്ഷണം കണ്ടില്ല. 
വിധവകശക്കുകള തൂണിക്കെട്ടും ചേങ്ങ “ 
ല മുതലായ സാധനങ്ങളും വരാന്തയി 
ല്തന്നെ വച്ചും വികാരിയച്ചന് ഇടവക 
യിലെവിടെയോ ഒരു വീട്ടില് ഒരു ചാ 
ത്തം കറ്റിക്കാനുള്ള.തു കഗിക്കുവാനായി 

പോയിം മുന് കൊല്ലങ്ങളിലെപ്പ്പോലെ 
അടുതൃതുമള വികാരിയുടെ വീട്ടില് നിന്നു 
ഉച്ചഭക്ഷണംകൊണ്ടു് വരുമെന്നു” വി 
ചാരിച്ച്' വരാന്തയില് വിശ്രമിച്ചും 
നേരം മണിപന്ത്രണ്ടായി.-൭.പ്പനമസ്ത്യാ 

രം കഗിഞ്ഞും ഭക്ഷണം വരുമെന്നു 

പ്രതിക്ഷിച്ചു്' കാത്തിരുന്നും മിനിറ 
കഗ് മണിക്രൂവകളായി മാഠിക്കൊണ്ട രു 
നും മണി ഒന്നായ്, രണ്ടുമായിം ൭ 

മ്പാച്പന് സിക്രട്ടഠിയെ വിളിച്ചും “ശെ 

മ്മാശ്ശാ മാണു കാനുന്നില്ലല്ലോം താ 

ഴോട്ട് പോയി ആ കാപ്പിപീടികയില് 
നിന്നു വല്ലതും കഴിക്കു, എനിക്കും എ 
ന്തെങ്കിലും കൊണ്ടു പരിക??, സുഠിയാ 

നി സഭയെ കഴിഞ്ഞ 20 വര്ഷം അ 

യിക്കണമന്നു വിനീതമായി അഭ്യര്ത്ഥി 
ചൂ കൊള്ളട്ടെ. 

അങ്ങിനെയുള്ള, ധനദുര്വിനിയോ 
ഗംകൊണ്ടാണു് പുരോഹിതമാര് പോ 
ലുംവണിമുടക്കിനു മുതിരുന്നതു ൦ 

കമഗഥിഞ്ഞു സേവിച്ച ആ മഹാപുരുഷ്ഥ് . 

നു” പയ. കത്തി! സിക്രട്ടഠി താഗോ 

ട്ടിറ്ങ്ങി, മലം പ്രദേശത്തെ ആശു 

ഷക്കിച്ച കാപ്പ്പിക്കടയില് നിന്നു ചാ 

യ കുടിച്ച, ഷഷ്മിപൂരത്തികഥിഞ്ഞ ത 

ന്െൌഠ സമൂഹാഭ്ധ്യക്ഷന്െറഠ ക്ഷൃത്തടക്കു 

വാന് അവിടെ കിട്ടിയ ശതാനും 

പപ്പടപട (പപ്പടംമാവില് മുക്കി പൊ 
രിക്കുന്ന തു) യും ഒരു ഗ്ളാസ് നല്ല വെ 

ളു വുമായി കുന്നു കയഠി പളകിമുഠിയി 

ല് എത്തി. (പാലില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ 
ഒരു ചായവാങ്ങാഞ്ഞതു”)ഠമ്പാച്ചന് കു 

രിശു വരച്ചു കൊണ്ടത് അനുഭവിച്ചും 

മണീ നാലുനാലരയായി, പൂതുക്രി। 

സ്യ്യന് വിധ്ധപകളില് ചിലര യോഗ 
ത്തിനു വന്നുതുടങ്ങി. ആദ്യമായിവന്ത 

ചിലര് പള്ളി പൂമുഖത്തു. ഇരുന്ന് ഒ 

സംഭാഷണത്തില് ഏര്പ്പെട്ടു ടി ലട 

ഠിയേ. നമ്മുടെ അച്ചന് ഇനി വരിക 

ല. അച്ചന് കത്തോലിക്കാ (കാതേമ 
ലിക്കാ പരേട്ടിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണു)രു ൬ 

വയീചേര്ന്നും?? വേഠൊരുത്തി പഠ 

ഞ്ഞു “4നമ്മളിനി എന്തു ചെയ്യുംം അ 

ച്ചന് തവിട്ടു പോയല്ലോ?-തലെ 

ഞായറാഴ്ച അവിടെ പൊതുവേ 

ണ്ടായ സംഭഷണത്തിനെഠ പ്രതിധ്വഥ 
നിയ്യായിരുന്നു അതും ഇതുകേട്ട് വരാ 

ന്തയില് നിന്നിരുന്ന ഠമ്പാച്ചന് പൂഞ്ചി 

രിച്ചു കൊണ്ടിഠങ്ങിച്ചെന്നു, ആ സംഭ 

ഷണത്തില് പങ്കെട്ടക്കാന് “എന്താ, അ 
കള മാരെല്പാംക്രടി ,പഠയണോ?" റമ്പാച്ച 

ന് ചോദിച്ചും ഠമ്പാച്ചന്െഠ സ്കനറേഹമേ 
ഠിയ “തളള.വിളി?റ അവര്ക്കു മനസ്സിലമ 

യിം അവരെല്ലാം ചാടി എഴുന്നേരും: 

അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ അച്ചനല്ലേ-ത്ത 

ച്ന്൯ തവമാഠിപ്പോയെന്നു് ഇവിടെ ആ: 
രാണ്ടെല്ലാം പഠഞ്ഞും ““അവര് എല്ല 
വരും കരഞ്ഞു. “ഞാന് സഭമാഠി 

യില്ല കെട്ടോ” പുലയരുടെ ആ സര്വ്വ 
കലാശാലാ ബിരുദ്ദ് ധാരിയായ മികച 
നഠി ഉച്ചരി ച്ച. അദ്ദേഹം അവരില് ൭ | 
രാളായി മാ൮വാന് ആഗ്രഹിച്ചതായി 

തോന്നിം അനേകക്കും സ്വര്ണ്ണ മെഴ്ഴ 
കുതിരിക്കല്ലകളടെ ഇടയില് 

കാസായിലും പീലാസായിലു൦ 
ദീനരിലും, ചവട്ടിതാഴത്തപ്പെട 
രിലും മിശിഹായെ ദരശിക്കു 

കഥിയുന്നില്പം 

സന്ധ്യംയോഗത്തിനുള്ള. ചേത 
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്രിഗന്തങ്ങള്ലെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ടുയര്ന്നും 

പൂതുക്രിസ്മ്യനനികഗ ഓരോരുത്തരായി 
വന്നുതുടങ്ങി. ' ചാത്തമുണ്ടവയവ൮മായി 

വികാരിയച്ചന്മം എത്തി ചേരന്നും അ 

ദ്ദേഹം വിട്ടിലേക്കുപോകുവാന് ഭാവി 

ച്ൃപ്പോഗ “അച്ചന് യോഗത്തിനു വ 

തികയ “ല്ലെ എന്നമന്വഷിച്ും പോകുന്ന 

 രസരത്തില് ഇത്ഭിനെ അന്ദസ് മരി 

പിച്ചു. “അച്ചോ, ഞെങ്ങഗക്കുക്രടി നാ 

ഖിയര। അടുപ്പത്തിട്രേക്കാല് അമ്മായി 

യോട്ട് (അച്ചന്മാരുടെ ഭായ്യയമാരെ അ 

മ്മായി എന്നാ വടക്കു വിളി 

ക്കുക )പഠഞ്ഞേക്കു-”റ സന്ധ്യാനമസ് 

കാരവും അതേതുടര്ന്നു യോഗവും ഭംഗി 

യായി കഴിഞ്ഞു. പതിനെട്ടു പുതുക്രി 

സ്ത്യാനികശക്ക്' 2 മുഴംവീതമുളള. ജഗ 

ന്നാഥന് മുണ്ടു കൊടുത്തു. യ്റ്ൂഗ കുട്ടി 

കശ്ക്കും, രോഗികശ്ക്കും സഹായധനം 

ബലിം, അവരുടെ സക്കടങ്ങഗാ പല 

രംകേട്ടു പരിഹരരങ്ങള് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. 

. ജായ്യാഭത്താക്കുന്മാരുടെ പല കേസ്സറുകഗ 

വ്വാഞ്ഞൊതുക്കി. സുഠിയാനി സഭയി 

"ലെ ആ കവൃത്ത പൃതിയ ആടിന്ക്രടം 

ഇരുട്ടില് ൧) ട്ട് വീശിക്കൊണ്ടു” തങ്ങ 

ക്കീണ്ടു ചിജനമായിം 

ജൂടെ കടിലുകളിേക്കു ചോയിം 
_ പളള.ിവരാന്തയ്യം പരിസരങ്ങളും 

മദനുപ്പിള്കി 

ഹൈസ്ത്ുിലെ. ആ പഴയ ഫെഡ്മാ 

സ്ത്രരും അദ്ദേഹത്തിനെ സിക്രിട്ടഠി 

യം ശേഷിച്ചും രാത്രി മണി പത്തായിം 

ക്വതിവൃപോലെ ബ. വികാഴിയുടെ വീ 

രില് നിന്ന് അത്താഴഗം.വരുമെന്ന വ്ര 
തിക്ഷയോടേ കാത്തിരുന്നു. പോരെ 

കില് അച്ഛന് പോകുമ്പോഗ ഓാര്പ്പി 

ചിട്ട മുണ്ടല്രോം എവിടെ കാനെന്നും വി 
കഛപ്പാണെങ്കില് അതിഭയങ്കരം, പ്രസി 

ഒ്ധമായ മൂക്കഞ്ചേരി കുട്ടംബത്തിലെ 

മാതാപിതാക്ളുടെ ഏററവും ഇളയ 

കന; വിശപ്പും ദാഹവും അഠിയാതെ 

വളര്൪ത്തഖപ്പട പ്രസിദ്ധനായ 

“എം. പി. വര്ക്കിയുടെ കൊച്ചനുജന്ം 
ബുഠിയാനിസഭയെ സേവിക്കാന്സുധി 
രം തിരുമാനിച്ചപ്പോഗ ഈ നിലപാട്ട' 

തികച്ചും ദീരഘലിക്ഷണം ചെയ്യിരു 
്നിരിക്കാം. മണി പത്തര കഴിഞ്ഞും 

ടശെമ്മാശ്ശാ? താന് അചനെഠ വിട്ട 
പ്വരെ ഒന്നു പോയിട്ട വാ, ചോ൮ കാ 

ണും പക കൊണ്ടുവരാന് ആരുമില്ലാ 
മ്മിതിക്കും. താന് ഉണ്ടിട്ട്' എനിക്കി 

 ഞ്ങാട്ട കൊണ്ടു പോത്ര?റ ശെമ്മാശ്ശൂനു 

രം മടിം അത്മാരാമനബോധം) എ 

മലയം പരിപാവനമയ് മസനപ്സാ 

ടെ കീഥില് താന് ഏററവും ബഹുമാ 

ിണികൊണ്ടു” വാടുന്നല്ലൊ എന്നോത്ത 

൭൧: അമദ്രഹം ലഃന്തലുമെഴുത്തിറങ്ങി, 

ഒരു 

ിച്ചാദരിക്കുന്ന ഒരു പുണ്വ ദേഹം പ 

ച൪ 1; വീക്ക്ലി 

അച്ചനെഠ വിട്ടില് ചെന്നു. ഉഠക് 

യില്നിന്ത് 4 രാത? എന്നുവിളിച്ചു 
ചോദിച്ചു. “ഞാനാണേ” ശെമ്മാശ്ശൂന് 
പ്രതിചചിച്ചും “ഞാനെന്നു പാഠഞ്ഞാ 
അ ഠമ്പാചന്റെഠക്രടെയുള്ള ശെമ്മാശ്ശൂ 
൯ എന്താണു ?? ശെമ്മാശ്ശൂ൯വളരെ 

പ്രയാസപ്പെട്ടര്കൊണ്ടു പാഞ്ഞു. “അല്പ 

കൌണിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടണ്ടോ എന്ന 

ഠിവാന് വന്നതാണ്”. അച്ചന് പഠ 
ഞ്ഞ 4ഇഖിടെ (ഭായ്യ) നല്ല സുഖമില്പാ 
തിരിക്കഡാനു”. എന്നാലാകടെ ശെമ്മ 
ശൂന് ധൃതിയില് സ്ഥലംവിട്ടും 

' പിവരം റമ്പാച്ചനെ അറിയിച്ചപ്പോ 

ഗഓാ!സാരമില്പ,താന് ഉച്ചഴ്കരലത്തെ ആ 
കാപ്പിക്കടയിലേക്കു വേഗം പോയി ൮ 
ലതും കഴിക്കു, എനിക്കും കൊണ്ടു വരരം 

സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാല് ആഗ് സഞ്ചാരം 
നിലയ്ക്കുന്ന ആ ദേവികുളം മൂന്നാര ഠോ 
ഡരികിലുള്ള ആ കാപ്പിക്കടയുണ്ടൊ തരാ 
ത്രി 11മണിക്കു ശേഷം തുഠന്നിടിരിക്കു ” 
ന്നും എങ്കിലും വിശപ്പ്പിന്രൌ ചെന്തീ 
ക്കനലില് പൊരിയുന്ന വയവ മൂജിം 

ശെമ്മാശ്ശൂന് നിശയുടെനിശ്ശൂബ് ദതയി 
ല് ആകുന്നും പത്തേ പമകിയില് ത 

 നെഠ സുപ്പിരിയഠെ ഏകനായി വിട്ടും 
വച്ചു് കാപ്പ്ിക്കകയിലേക്കോടി. 
മൂന്നു ഫര്ലോങ്ങ് നടക്കണംം ) 

ോഡില്ക്രുടി ഏതാനുംവാര നടന്നു, 

കവൃത്ത തടിയന് ഇരുട്ടിനെ 
ഭേദിച്ച് എതിരെ വരുന്നു. ശെമ്മാ 

ശൂന് പെട്ടെന്നു ഒന്നു ഞെടി, പരിച 
യ.മില്ലാത്ത' സ്ഥലം, അട്ടത്തെല്ലാം വ 
ന് വൃക്ഷങ്ങളും കുഠഠിക്കാട്ടകളും മനു 

രണ്ടു 

ഷ്യരാശിയയടെ മണംപോലുമില്പ, അ 
തും പാതിരാത്രി സമയം.ആഗതന് .ഗ 
രജ്ജിച്ചു. 4“ആരാതു”” ശെമ്മാശ്ശൂന്പ 
ഞ്ഞു .ഞാനാ, ഞാനെന്നു പഠഞ്ഞാല് 

മ്പാച്ചന്െഠ ക്രടെയുള്ള ശെമ്മാശ്ശൂനാ 
മ്പാചനെവിടെ?പള്ളിമുഠിയിലുണ്ടു്', 
ഈ രാത്രിയില് ശെമ്മാശ്ശനെവിടെ 

പോകുന്നും ““ഇത്രടംവരെ?” “എത്രടം 
വരെ?” ഇവിടെ അടുത്തു വരെ എന്തി 

ന? ഭക്ഷണമില്ലാഞ്ഞു കാപ്പിക്കടയില് 
പോകയാണെന്നുകൂളതു കഥിയുന്നതും മ 

ച്ചു വെക്കുവാന് ശെമ്മാശ്ശൂന് നടത്തി 
യ പരിശ്രമങ്ങളെ ല്ൃദംവെവൃതെയായി, 

ഒരു വക്കിലിനെപ്പോലെ അയാഗചോ 
ദ്വങ്ങഗ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. ഒട്വില് 
കായ്യം തുഠന്ന പഠകരന്നെ ചെയ്തു, അ 
യാഗ പാഞ്ഞു /“വത്ര, ശെമ്മാശ്ശാ വര്രു, 
എന്൯െക്രടെ വത്ര. ശെമ്മാശ്ശൂന് ഒരു 

പാവയെപ്പപോൊലെ അയാളെ. പിന്തുട൪ 
ന്നം വഥിമദ്ധ്വേ അയാഗ് ഒരു വിടി 

നെഠ പടിക്കല് എത്തി, മത്തായി? 
എന്നുറക്കെ വിളിച്ചും ഒന്നു്, രണ്ടു, 
മൂന്നാമത്തെ വിളിക്കു മത്തായി വികി 

൭ 

കേട്ടും അവന് ആ പളളിയിലെ കു 
വ്യാരായിരുന്നു. അവന് അവനെ 

അനുമമനേയും വിളിച്ചുണ൪ ത്തികൊണ്ടു 

പടിക്കലേക്കു വന്നും അവനെ കണ 

ക്കിനു ശകാരിച്ചും “എടാ ധിക്കാരി 

കളെ എണ്െെഠ വ'ട്ടില് ചോഠില്ലേടാ.,മമ 
ട്ടിറച്ചിയില്ലേടാ, മിനില്ലേടാ, നി എ 
ത്തു കൊണ്ടുപോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു 

കൊടുത്തില്ല. ഠമ്പാച്ചന്? ധിക്കാരി 
നിന്നെ ഞാന് നല്ല പാഠം പഠിപ്പിക്കു 
മെടാം അവന് ഭയന്നു” ഒരക്ഷരം മി 
ണ്ടിയില്പം “വാടാ, വാ?” അവരും പി 
ന്തുട൪ന്നും വീട്ടിലെത്തി ഭായ്യയെവി 
ളിച്ചുണര്൪ത്തി, ആ നാട്ടിലെ ഒരുധ 
നാഡ്വനാണു” അദ്ദേഹം. ഉടന് ചതു 
൪ വിധവിഭവങ്ങളോടുക്രടിയ ഈണു 
ശെമ്മാശ്ശൂനു കൊടുത്തു. കപ്വാരന്മാരെ 
യ്യം ഈട്ടിം റമ്പാച്ചനു”് എഠച്ചിയൊ 
ഴികെ-ുടന് മൊട്ടപൊരിച്ചു" എല്ലാം 
പാത്രത്തിലാക്കി. കപ്വാ൪ ൭ടുത്തുകൊ 
ണ്ട” പളകിയിലേക്കു നടന്നും 

പള്ളി വരാന്തയില് ഇരുട്ടില് 
ഏ ക നാ യി രുന്ന ഠറമ്പാ 
ച വിധവകളുടെ കോടിമുണ്ടു് 
വിരിച്ചു, കൈ തലയണയായിവ.ച്ച് 
കിടന്നു് സുഖസുഷ,പ്ിയില് ലയിച്ചു 
ഇരുട്ടില് ആരോ *'ഠമ്പാച്ചാ എന്നു വി 
ളിച്ചു. 4ആരതു”! റമ്പാച്ചന് ഉ ണര്ന്നു. 
ശെമ്മാശ്ശൂനല്പായിരുന്നും ഒരുസുഭഗനായ 
യുവാവു. “എന്താരാത്രിയിതാഠമ്പാച്ചന് 
ആരാഞ്ഞു. ആ യുവാവുപഠഞ്ഞു ഭക്ഷ 
ണം കഥിക്കാമല്ലോ.?? ചോറും കഠിക് 
ഉം മുമ്പില്കൊണ്ടു് വച്ചു. &വെടിച്ച 
മില്പല്ലൊ റമ്പാച്ചാറ? അയാഗ് വീണ്ടും 
പഠഞ്ഞു. ““സാരമില്ല-- വെല്ലിയനാട്ടു 
വെളിച്ചമുണ്ടെല്ലോ? റമ്പാച്ചന് പ്രതി 
വചിച്ചും അന്തോനിയോസിനെഠ സ 

ന്യാസിന മൂഹത്തില്പെട ആ സമ്പാ 
സി, പ്രഭാതം മുതല് പ്രദോഷംവരെ പ 
ചവെള്ള വും 3 പപ്പടവടയുമായി കഥി 
യുന്ന ആ ദേഹം-- വിശപ്പു് മാധ്ലോളും 

കഥിച്ചും, ആയുവാവിനെഠ പിട്ടുപേരും 
പേരും ചോദിച്ചു. ഒരു പീട്ടു. 
പേരും ചേരുതോമസ്ക്നേന്നും പഠഞ്ഞും. 

അയാഗ യാത്രാനുവാഭം ചോദിച്ചുകൊ 
ണ്ട' പളളിപ്പഠമ്പിലെ അന്ധകാര 
ത്തില് അപ്രത്വക്ഷനായിം യാക്കോബി 
നോട്ട മല്വിടുത്തംപിടിച്ച യുവാവാ 
യിരിക്കുമോ അതു”? ഏലിയായ്കകു വന 
ത്തില് ദോശകൊടുത്തിരുന്ന കാക്ക വ്വ 
വിണനായിരിക്കുമോ ആതു" അതെത 
ണ്െഠ വേല തുടര്ന്നുനടത്തുന്ന പത്രേഃ 
സു ഠമ്പാച്ഛനു് വിശപ്പ് മാഠ൮൮വാ൯ന് 
ഭക്ഷണവുമായി ഗോണ്ടഫ്ഥോഠസ് ഭാത 
തത്തിലേക്കു വിലവ്റ്രവാങ്ങിയ മാര തേമ 

(ശേഷം 11-ാം പേജ്മിത) 
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൧൧൦ഡ്ഥോിടഥല 7൦ന്ി൦- 

11 (101111 
“ചെണ്ടദൊട്ടു നേര്ച്ച? 

ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനമാണു'”' ചെ 
ണ്ടകൊട്ടു നേരച്ച. ആല്ഫോണ്സാ 
മ്മയോടടകൂള ““ഉപകാരസ്മരണ്?:പോ 
ലെ അതു” അത്ര സാര്വ്വ ത്രികമായിടി 
ഒല്ലെന്നേഷുകൂള്ു.. 'ഈയിടെ ഒരു പമകി 

യില് അതു” ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടു”. മറവു 
പര്ളികളിലും അതു” താമസിയാതെ 
അരുകരിക്കാതിരിക്കയില്ലം മനുഷ്യ 
ന്െഠ .ഛിദ്രപാസനകമക്ക്് അനുകര 
ണം ലഭിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ അത്ര 
ചേഗം സല്പ്രേരണകശക്ക്” പ്രചുര 
ഡ്വചാരം സിഭ്ധിക്കുകയില്ലല്ലോം മല 
കരയുള്ള മുട്ടം അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു 
ഇടവകപ്പഭകി പൊതുയോഗത്തില് ഒരു 
പ്രമേയം പാസ്സായി. ഈയാണ്ടത്തെ 
പെരുനാളിനു ചെണ്ടകൊട്ട വേണ്ടെ 
ന്നും അങ്ങനെയുകുള, അത്വാവശ്വങ്ങ 
മല്ലാത്ത ചെലവുകള് ലാഭിച്ചു, ഇ 
ടഭവകക്കാരുടെ ഉത്സാഹത്തില് അഭി 
നന്ദനീയമായ വിധത്തില് നടന്നു 
കൊണ്ടി രിക്കുന്ന സാധൃജനസംരക്ഷണ 
സംഘത്തിനു ആ തുക നല്കണമെന്നു 
മായിരുന്നു പ്രമേയമെന്നു തോന്നുന്നു. 
പ്രമേയത്തെപ്പറഠി തീവ്രമായ വാദ 
പ്രതിപാദങ്ങഗ നടന്നുവെങ്കിലും ഭൂരി 
പക്ഷാഭിപ്പായപ്രകാരം അതു പാസ്സ്റാ 
ക്കപ്പെട്ടു. ഗണനീയമായമായ ഒരു 
ന്യൂന പക്ഷം ചെണ്ടകൊട്ടം, വെടി 
ക്കെട്ടം, ബാന്റും പചെരുനാളുകളുടെ 
അവിഭാജ്വഹടകമായി പരിഗണിച്ചി 

ചര്ച്ച് വീക്ക”ലി 

രുന്നം അവര വിട്ടില്ല, 

ത്തെ ചെരുനാളിനും പൊതുയോഗ 

തീരുമാനമെന്തായിരുന്നാലും ചെണ്ട: 

കൊട്ടു വേണമെന്നും അവര് തീരുമാ 

നിച്ചും ആ തിരുമാനം രൂപമെടുത്ത 

വിധമാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്െഠ 
ശിര്ഷകമായിത്തീരന്നിരിക്കുന്ന . :“ചെ 
ണ്ടകൊട്ടനേ൪ച.? അതായതു ഈ 
യാണ്ടത്തെ പെരുനാളിനു ചെണ്ട 

കൊട്ടിച്ചേക്കാമെന്നു” ചിലരെല്ലാം ക്രു 

ടെ ഒരു നേരച്ച നേര്൪ന്നും വഴിപ്പാട 

കഗാ കഥിക്കുനതിനെ ഒരു ഇടവക വൃ 

രോഹിതനോ, കൈക്കാരനോ, കമ്മി 
ഠിയംഗമോ നിരോധിക്കുവന് നി 
൪വ്വാഹമില്ലല്ലോ. പ്യണ്വാള പ നോടു 

കള, ഒരു കടപ്പ നിര്വ ഹിക്കുന്നതി 

നെ മതബോധമുളളവരാരും എതിര്ക്കു 
കയില്ല. മനുഷ്യരുടെ കൃത്രിമബുഭ്ധി 
ക്ക അഗോചരമായി എന്തുള്ളു? ഇന് 

ഡ്വാക്കാരനും ഇംഗ് ളീഷ്യകാരനും ത 
മ്മിലുളള മാലികമായ ഒരു വൃത്വാസ 

ത്തെപ്പറഠി ഈയിടെ ആരോ ചൂണ്ടി 

ക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി, മദ്രാസില് വു 

തിയതായി വില്പ്പനനിക്ുതിയേരടപ്പെ 

ടത്തിയപ്പോഗ യ്കൃഥോപ്വന് കമ്പിനി 
കളും വ്യാപാരികളും നികുതി ഏ 

ര്പ്പാട്ടകഗ പാലിക്കുന്നതില് നിഷ്ക്ക 
൪ഷ കാണിച്ചും നേരെ മഠിച്ചു” എത്ര 
വമ്പിച്ച ഇന്ത്യന് പ്വാപാരിയാണെങ്കി 
ലും അ്അതുകൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള. 
മാ൪ഗ്ഗമെന്താണെന്നാണു” ആദ്യമായി 
ആലോചന. അവന്െറ ' ബുഭ്ധിയും 
കഥിവുകളും ആവഗിക്കാണു” തിരിയു ൭ം 

ഭൂരമ്മാ൪ഗ്ലിയും, മദ്യപനും ആയ ഒരു 
സായിപ്പാണെങ്കിലും, അവന്െറ ബിസ്റ്റി 
നസ്സരകായ്യത്തില് അവനു” ചില ചിട്ട 
കളണ്ടു”. അവനു പ്രണമുണ്ടാക്കണമെ 

ങ്കില് ഒരു പുതിയ ബിസ്സിനസ്സ,ക്ൂടെ അ 
വന് തുടങ്ങിയേക്കുംം അവനെഠ ബുദ്ധി 
യം കഥിവുകളും, സൃഷ്ടിപരവും നിര് 
മ്മാണപ വുമായ വഴിക്കുതിരിയുംം നി' 

കുതികശ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിനുപ്ര 
യോഗിക്കേണ്ടിവരുന്ന സൂത്രത്തിനും, 

ആലോചനയ്ക്കും ബഭ്ധപ്പാടിനും കണ്ടു 

പിടിച്ചാല് വരുന്ന ധനനഷ്ടത്തിനും 

അവന് തുനിയുകയില്ലം അവന്െഠ ശ 
ക്തികമ പോകേണ്ടവഴിക്കുതന്നെ ന 
യിക്കും. നേരെമമഠിച്ചു്” ഒരു ഇന്ഡ്വാക്കാ 
രന് ആദായനികുതിയിലും, വില്പ്പന 
നികുതിയില്ും, ഇത്ര ലക്ഷംരപാ ഗവ 

രമ്മെന്റിനെ കളിപ്പിച്ചു എന്നുവന്നാല് 
അവണാരു സമത്ഥനാണെന്ന ഒരു ജന 
സമ്മതി ക്രടെയാണു” അവനു് ലഭി 
ക്കുക. ടാഠഠാക്കമ്പനിയൊഴിച്ചു” പ്രസി 
ദ്ധിയ്യള്ള ഇന്ഡ്വന് കമ്പനികളില് മി 
ക്വെയ്യം നികുതി ഇനത്തില് തകരാരു 

ഈയാണ്ടെ 
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കഗ കാണിക്കുന്നതായി ആരോപണം 
ഉണ്ടു് ബ്രിട്ടനിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ക 
ത്രിമശാലികഗ ഇല്ലെന്നല്ല. സാമാനമ്പയ 
ജനങ്ങളുടെ ത്ാരതമ്വവിവേചനം നട 

ത്തമ്പോള്കാനേന്ന ഒരു പ്ൃത്വാസത്തെ 
പ്രാഠിയാണു” പഠയുന്നതു”. പുരോഗതി 
ക്കാവശ്വമായ പ്രയത്തത്തിനും ശക്തി 

സത്രം നിദാനമായിരതിക്കേണ്ട ബുദ്ധിയ്യം 

കഴിവുകളും സാമത്ഥ്വവും പോകേണ്ട: 
വഴിക്കു പോയില്ലെങ്കില് ദേശീയവും 
സാമൂഹ്യചും രാഷ്ട്രീയവുമായ അധാപ 

തനമാണു” നമുക്കുണ്ടാവുക. ഭൂരിപക്ഷമ 
ഭിപ്രായത്തെ ആദരിച്ചു പ്രവര്ത്തിക്കു. 
ന്ന നൃനപക്ഷമാണു” സുഭദ്രമായ ജനഃ 
യത്ത വ്യവസ്ഥിതിയ്ക്കക്” അടിസ്ഥാനമായി 
രിക്കേണ്ടതു”. ഡെമോക്രസ്സിയില് ഭൂരി 
പക്ഷം മാത്രമല്ല നുനപക്ഷവും ഒരു 
അത്വന്താപേക്ഷിത ഘടകമാണു. സ്പൂ 
നപക്ഷറൂ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് 
വ്യവസ്ഥാപിത മാ൪ഗ്ഗങ്ങളില് ഭൂരിചഃ 
ക്ഷത്തെക്കൊണ്ടു” അംഗീകരിപ്പിക്കുവാ 
നുള്ള. ശ്രമമാണു” ആരോഗ്വചരമായ 
സാമൂഹ്ൃജീപിതം കാംക്ഷിക്കുന്നവര് ൩ 
ടത്തേണ്ടതു . ചെണ്ടകൊട്ടും, വെടി 
ക്കെട്ടും, ബാന്വൃമേളങ്ങളും ഒങീവിത 
ത്തില് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലാത്ത വ. 
൪ജ്ജനീയ പരിപാടികളാണെന്നു” ഞ്ഞ 
ങ്ങ മക്കഭിപ്രായമില്ല. വിനോദത്തിനും 
രസത്തിനും ഒന്നും ജീവിതത്തില് സ്ഥാ 
നം നല്കാത്ത പൂരിഠറന് സയ്പ്ൃദായം 
വളരെയധികം വിരസമായ ഒരു സാത്മൂ 
ഹ്ൃയനില സൃഷ്ടിക്കാവുന്നാം അതില്ക്രു 

ടെ മനുഷ്യന൯ൌ സഹൃദയത്വം നശീ 
പ്രികടന്ന ചിലസ്വഭാവവിശേഷങ്ങള് 
വന്നു ക്രട്ടമെന്നും ആംഗോേ ളയ ജീ 
വറിതതത്തെ ചറിത്രികര?ിക്കുന്ന 
ഇംഗ്ലീഷ്” നോവലുകശ വായിച്ചിട്ടുള്ള. 

വക്കു അറിയാംം ആരോഗ്വപ്രദമായവീ 
നോദത്തിനും പവാദ്യഘോഷങ്ങശക്കും. 
സുകുമാരകലകശക്കും ജീവിതത്തില് വ 
ഭരെയധികം സ്ഥാനമുണ്ടെന്നുത്വന്നെയാ 

ണു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസംം ചെണ്ട. 
കൊട്ട്" എങ്ങിനെവാദ്യമേളഗണത്തില് 
വന്നു കയഠിയെന്നുള്ളത്ു” ഒരു പ്രശ്ം 
നം തന്നെയാണ് ഒരു വിനോദരസീ 
കന് ഒരിക്കല് പ്രസ്മാപിക്കയുണ്ടായിം 
ചെണ്ടകൊട്ടിന്െഠ സുഖം മുഴുവന് അ 
രൂനിവൃത്തുമ്പോളാണെന്ത്.അതു വളരെ 
പരമാത്ഥമാനെ”.ചെണ്ടകൊട്ടു നിവുത്തു 
മ്പോഗ ജനിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ശൂബ്ദരു 
വളരെയധികം സ്വാഗതാരഹമായി 

ലക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു കാണും. ൭ 
കൊട്ടിന്െഠ ഗുരുലഘ ത്വ ചര്ച്ചയ 
ഈ ലേഖനോദ്ദേശംം ചെണ്ടകെ 

വേണ്ടെന്നു ഒരു തീരുമനേം വന്ന 
ഒരു വഴിപാടിന്െഠ പേരില് 



അടു൨ം 2 ചർ ച്ച്" ച്ചീക്ക്ലീ 
വ 

പ്രതിചരേപ്രഭാഷണം (172൦ 567൩0൩ 107 2൧൦ 7766) 

മുടിയനായ പതനം അവരെറ ജയേഷ് 
 സംഹദരരം 

(എം, 

മമകനേ, നീ ഏപ്പോഴും എനന്നാട 
. ക്രടെ ഇരിക്കുന്നല്പോ; എനിക്കുള്ളതു എ 

ലാം നിനേഠതു് ആകുന്നു. നിന്െഠ 
ഈ സഹോദരനോ മരിച്ചവനായിരു 

അ; വിണ്ടും ജീവിച്ചു; കാണ്ടാതെ പോ 
യിരുന്നു; കണ്ടുകിടിയിരിക്കുന്നു., ആ 

കയാല് ആനന്ദിച്ചു സന്തോഷികേണ്ട 

താവശ്വമായിരുന്നു” (പി. ലൂക്കോസ് 
പ; 31, 32) പാ ം 

മുടിയനായ പുത്രനെ ഉപമയില് 
ശൂത്ത പുത്രനോടട പിതാവു പായുന്ന 

നെ എതിര്ക്കുന്ന ദുരവാസനയേപ്പഠഠി 
യാണു” ഞങ്ങഗാക്കു അപലപിക്കുവാനു 

 കളുതു"ം ' ഈ ഭൂർപ്യാസനയാന് . സമു 
ദായത്തിന്െ9 കണ്ഠകോടാലിയായി 
ഇന്നും വത്തിക്കുന്നതു”ം കഥിഞ്ഞ 50 
“കൊല്ലത്തെ സമുദായ . സമരചരിത്രം 

ഭൂരിപക്ഷത്തിന്െഠ അഭിപ്രായം നു 
ന പക്ഷം ആദരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത 

ക്കാവില്നിന്ന ഉ ത്അവിച്ചിട്ടകള താണു. 
സമുദായ ട്രസ്റ്റികഗ ആണെങ്കിലും മാ 
നേജ്ടിംഗ് കമ്മിഠഠിയാണെങ്കിലും അ 
അസോസിയേഷന് ആണെങ്കിലും ഭൂ 
'രിപദഷം ഒരു തിരുമാനം ചെ 
'യ്ത്രാല് അതിനെ ഉടയ്ക്കുന്ന' ചെണ്ടകൊ 
ടു നേരച്ചകശ?? ആണു് ന്ൂനപക്ഷം 

എപ്പോഴചം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതു്. മൃ, 
ന്നു ട്രസ്ത്സികഗാ ഉളളു പ്പോഗാ അഭിപ്രായ 
പ്വത്വാസം ഉണ്ടായാല് പ്രസിഡ 
ണ്ടു ട്രസ്റ്റിയയടെ അഭിപ്രായം പ്രാബല്യ 
ത്തില് ഇരിക്കണമെന്നു മാനേജിംഗ് 
കമ്മിഠഠിയെക്കൊണ്ടു ” തിരുമാനം ചെ 
യ്്രിച്ാല് അതെൊരരു ചെണ്ടകൊട്ടു നേ 

 ൪ച്ചയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മല 
കര മെത്രാപ്പ്പോലീത്തായെ പാത്രിയക്കീ 
സിന്െഠ കാനോനികാധികാരാവകാശ 
ത്തിനെഠ പേരില് മുടക്കിക്കുന്നതുംചെ 
ണ്ടകൊട്ടു നേരച്ചതന്നെയാണു”. ഇങ്ങ 

4 “നെ എത്ര ഏത്ര നേര്ച്ചകള് തത്വത്തി 
നെഠയുയം സഭയയടെയും വിശ്വാസത്തി 
നെഠറയുയം ദൈവത്തിന്െഠയും പേരില് 
നാം നടത്തിക്കഗിഞ്ഞു. ഇനിയും നാം 

മ്മുടെ ഇടവക ജീവിതത്തില് ഒരു 

തിയ പ്രാരംഭമിഭില്ലെങ്കില് “ചെണ്ട 

ര്ച്ചാറകളുടെ ദയനീയ ചരിത്രം ന 
നശിപ്പിക്കാതിരിക്കയിലല. 

ക്കാരെയും 

ഠി.) 

വാക്കുകളാന്മെ”” ഇവിടെ 
രിക്കുന്നത്”. ഉയ 

ഉഭ്ധ്രിച്ചി 

ഉപ്പമ ഏതു സന്ദര്ഭ 
ത്തില് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കത്താവു 
ചഠഞ്ഞതെന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാവ 

ശ്വമാണു. വി, ലൂക്കോസ് 15-ാം 

അഭ്ധ്യായത്തിന്െഠ ആരംഭത്തില് "നാം 
ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നും “ചുങ്കക്കാരും 
പാപികളു മെല്ലാം അവനന്െഠ വചനം 
കേശപ്പാന് അവന്െറ അടുക്കല് വന്നു. 
ഇവന് പാപികളെ കൈക്കൊണ്ടു അ 
വരോഴ്ക്രടി ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പരിശ 
ന്മാരും ശസ്ത്ത്രിമാരും പാഞ്ഞു പിവപി” 
റുത്തും” നമ്മുടെ കത്താവിന്െറഠ പ്രസം 
ഗം കേശപ്പാന് തിങ്ങിക്രടിയ ചുങ്കം 

പ്രാപികളെയും പ്രധാനമാ 

യി ഉദ്ദേശിചല താന് ഈ ഉപമപഠ 

തെന്നു മനസ്സാലാക്കാന് പ്രയാസമില്ലം 
കത്താവു ചൃക്കക്കാരോടടം പാപികളോടും 

സമ്പ൪ക്കും പാലിക്കുകയും അവരോടുടക്ര 

ടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും മററും ചെയ്തു 

തു” പരീശന്മാരക്കും ശാസ്ത്രിമാ൪ക്കും 
തീരെ ഇഷ്ടമായില്ലം അവരുടെ തെഠഠാ 
യ മനോഭാവത്തെ തിരുത്തുവാനാണു് 
കര്ത്താവു് ഈ ഉപമപഠഞ്ഞത്ര്. ഉ 

പമയുയടെ പരമകാഷ്ട മുടിയന് പുത്ര 
ന്രൌ തിരിച്ചുവരവല്ല, മുത്ത തൂപുനോ 
ടടുളമള  പിതാവിന്െഠ പ്രബോധനമാ 
ണു, 

ശാസ്ത്രിമാർ അന്നത്തെ മതോപദേ 

ഷ്യാക്കന്മായിരുന്നു, പചരിഛരന്മ ാ ൪ 

മതാഷ്ട്രാനത്തി ല് അ ഗ്രഥഗണ ൮ രു 

മായിരുന്നു, ശാസ്ത്ത്രിമാരെയ്യം പരിശ 

ന്മാരെയ്യം നമ്മുടെ കര്ത്താവു ദ്വേഷി 

ക്കുകയോ ചൃങ്കക്കാരെയും പ്രാപികള്ളെയും 

പ്രത്വേകമായി സ്നേഹിക്കു കയോ ചെയ്തി 
ലല. അവന് ഏല്ലാവരേയും ഒരു പോ 
ലെ സ്നേഹിച്ച. അവന് ചുക്കക്കാരോ 
ട്ക്രടെ ഭക്ഷിച്ചതുപ്പോലെതന്നെ പ 

തീശന്മാരോടും ക്രുടെയയം ഭക്ഷിച്ചു. അവ 
നെഠ സുവിശേഷം എല്ലാവരേയും ഉ 
ദ്രേശിച്ചുളള തായിരുന്നു. എന്നാല് ശാസ്ത്രി 
മാരും പരീശന്മാരും അചന്െഠ സുവി 
ശേഷത്തെ നിഷേധിക്കുകയും ചുങ്കക്ക 0 

രും പാപികളും അതിനെ സ്വാഗതം 
ചെയ്യുകയുമാണു” ചെയ്തതു. മുടിയനാ 
യ പുത്രന്െഠ ഉപമയില് എല്ലാ മനു ; 
ഷ്യ൪ക്കും ഒരു പോലെ ആവശ്വമയ ഗു 

റ 

ണപാഠങ്ങളു.ം ദിവ്യസത്യങ്ങളും 

ഞ്ങീട്ടുണ്ടു 

എന്നാല് അതു ശാസ്സ്ര്രിമാരുടെയും പരീ 

ശന്മാരുടെയും ദൃഷിച്ച മനോഭാവ 

തത്തെ ലക്ഷ്വമാക്കിയാനു്” പഠയ്യവാനിട 

യായത്ുതു്”, നമ്മുടെ കര്ത്താവു രണ്ടൂദ്ദേ 

ശത്തോട്ടക്രടിയാണു് ആ മപ്പമ പഠ 
ഞ്ഞതെന്നു വിചാരിക്കാം, ഒന്നാമതാ 

യി മുടിയന്പത്രന്െഠ സ്ഥാനത്തിരി 

ക്കുന്നവരോട്ട് അല്ലാത്തവർ ക്രട്ടതല് 
കരുണയയം സഹതാപവും പ്രദരശി 

ദ്ിക്കണമെന്നുമള താണും രണ്ടാമതാ . 

യി, സ്വരശ്ശസ്ഥപിതാവിന്െഠ അളുവ 
റഠ സ്നേഹത്തെയും ദൈവദ്ടഷ്ലിയില് 

ഓരോ വ്യക്തിക്കുമുമം വിലയെയയം എ 

ല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ളത്ര്- 

ഉപമയിലെ രണ്ടു പൃത്രന്മാരും വളു 

രെ ഭിന്നമായ സ്വഭാവത്തോടുക്രടിയവ 

രാണം അവര്ക്കു പൊതുവായിട്ടുകുക. 

സ്വഭാവവിശേഷം രണ്ടുപേരും പി 

താവിന്െഠ സ്ന്നേഹത്തെ ശരിയായി മ 

അട 

നസ്സ്റിലാക്കിയില്ലെന്നുമള.'താണു”. ന 
മുക്കു മൂത്ത പൃത്രനെപ്പുഠഠി ചിന്തി 

ക്കാഠം 

വയലില് പണിയെടുപ്പിക്കാന് പോം 
യിട്ടു തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു ആ 

യാഗം വിട്ടില് നടന്ന സംഭച്മൊ 
ന്നും അയാഗ് അറിഞ്ഞില്ല. -“വാദ്വ 
വും നത്തഷഘോഷവുംറ” കേട്ടിട്ട്” അതി 
ന്രൊ കാരണമെന്തുണെന്ന് ആരാഞ്ഞ 
പ്പോോളാണു” അയാശ കായ്യ്യം അറിഞ്ഞു 

മുഠാത്തു കയഠിയപ്പ്യോശ സ്വ 
പിതാവും മറഠൊെലല്ലാവരുാ ആഹ് ളാദം 

കൊണ്ടു മതിമഠന്നിരിക്കുന്ന കാഷ്ണുയാ 

ണു അയാഗ കണ്ടതു. മുതലെല്ലാം 
ധൂര്ത്തടിച്ചു നശിപ്പിച്ചതിനന്ൊ ശേ 
ഷം തെണ്ടിയായി തിരിച്ചു വന്ന സ 

ഹോദരന് ഇപ്രകാരമൊരു സ്വാ 

ഗതം നല്കിയതില് അവന് കോ 
പാക്രാന്തനായിം വിട്ടനകത്തു കടക്കു 

വാന് പോലും മനസ്സില്ലാതെ അവന് 
നിലകൊണ്ടു. അവസാനം പിതാവു 

തന്നെ പുറത്തു വന്നു അവനെ ക്ഷണി 

മു. അപ്പോളാണു” അവനെ വി 
കാരങ്ങശ പുഠത്തു വന്നത്. “ഇത്ര 
കാലമായി ഞാന് നിന്നെ സേവിക്കു. 
ന്ന; നിന്െറ കല്പ്പന ഒരിക്കലും. 
ലംഘിച്ചിട്ടില്ല എന്നാല് എനെ 
ചങ്ങാതികളുമായി ആനന്ദദിക്കേണ്ടതി 

നു നി ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഒരു ആ 

ട്ടിന്കുട്ടിയെ തന്നിട്ടില്ല. വേ.ര്വമാ 
രോടുക്രടി നിന്െഠര മുതല് തിന്നുകളു. 
ഞ്ഞ ഈ നിന്െഠ മകന് വന്നപ്പോ 
ക്കോ തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ അവന 

വേണ്ടി അറുത്തുവല്ലോ.റ" 

മൂത്ത പുത്തന്) 

പ തത്ം 

പാവമ്ധലൊെത്ക 

അന് എന്തപിഞ്ഞു 



മുട്ടിയനായപുത്ത൯ 
താന്തശരിരനായ് പ്പുത്രനോടിങ്ങനെ 
ശാന്തസ്വരത്തിലുരച്ചാന് ധന്വന് 
&വല്ലാത്ത മായയിചായ കുമാരാ, ഞാന് 
ചൊല്ലുമുപദേശം കേശക്കുക നീ. 
നിയെന് കനിഷ'"ഠ കുമാരകന് നിന്നിലെന് 

കായവും ഹൃത്തും ലയിച്ചിരിപ്പു. 

നിന്നിളുംവൂവല് മെയ്വന്നു പിറ 
ക്കലെന്നുള്ള മെത്രമേലാന ന്ദിച്ല 

കൈകശക്കഴഞ്ഞു നീ പൂമ്പട്ടുമെത്തയില് 
കേണും ചിരിച്ചും കിടന്നകാലം 

നിന്നുടെ ചാരത്തിരുന്നുഞാനെന്ടെല്ലാ-- 

മുന്നതചിന്തകളാര്ന്നിരുന്നും 

മുട്ടിന്മേല് നീന്തി നീയോടി നടക്കെ 

മുടിന്നര്വദന ചേരുമെന്നായ് 
ചിത്തത്തിലോത്തു ഞാന് കോരിയെടുത്തുകൊ 
ണ്ടെത്രനാഗ കൈകളിലൂഞ്ഞാലാടിം 
ശൈശവ ബാല്യ കൌമാരങ്ങളിത നിന-- 

ക്ഷേശിയ രോഗത്തി മുള്ളം നീഠി 

എത്ര നിശീഥിനി കണ്ണിരില് മുങ്ങി 
പ്രാത്ഥിച്ച ദൈവത്തെനിന്െഠ പേരക്കായ്.ം 

ആ പിതാവ നെ സ്നേഹത്തെ അഠി 
രൃവാന് മുടിയന് പുത്രനെപ്പ്വയോലെ 
തന്നെ അവനും അപ്രാപൃയനായി ഭ 

ലിച്ചു. മുടിയന്പുത്രന് മുമ്പേ അഠി 
ഞ്ഞില്ലെങ്കില്യം ഇപ്പ്പോഗ അറിഞ്ഞു, 
മൃത്ത പുത്രനെയും അറിയിക്കാതെ ഞു 

പിതാവു” അടംദ്ദകയില്ലം ശുക. 
നേ നി എപ്പോഴും എന്നോടുക്രു 
ടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലൊ എനിക്കുള്ള 

തെല്ലാം നിനേഠതാകുന്നും നിന്െഠഈ 

സഹോദരനോ മരിച്ചവനായിരുന്നു;; 

വീണ്ടും ജീവിച്ചും കാണാതെ പോയു॥ 

രുന്നും കണ്ടുകിടിയിരിക്കുന്നും ആക 

യാല് ആനന്ദിച്ചു സന്തോഷിക്കേണ്ടതാ 

വശ്വമായിരുന്നും പിതാവിനന്ൌ വച 

നങ്ങളെ ഏതാണ്ടിപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനി 

കാം, €വ്രിനമകനെ നി തെഠഠിദ്ധരി 

ക്കയാനു”. നിനന്ൌ അനുഷനെ ഞാ 
. ന്സ്വ”കരിച്ചതുകൊണ്ടു” നിന് അ 
വകാശങ്ങഗക്കു വല്ല കഠവും വരുമെ 
നന നീ വിചാരിക്കുന്നോ? നിനക്കു 
“പ്രായപൂത്താിപന്ന കാലം മുതല് ഈ 
വിട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീയും ഞാ 

നം ക്രടിയഃവ്വ നടത്തിവരുന്നത്? ഇ 
ഖ്വിടത്തെ സ്വത്തിനെല്ലാം എന്നെരപ്പാ 

ലെതന്നെ നിയയും അവകാശിയാണ്ട്. 
താന് നിനക്കു് ഒരു ആട്ിന്ശംടിയെ 

ച ഷ്മ” വീക്ക് ചി മെയ്” 1. നന് 

വിശ്വദിപം 
കര്മ്മകാണ്ഡം 

(പുത്തന്കാധു മാത്തന് തരകന്) 

ത്മഞ്ചിതഗാത്ര, നിന് ശല്യങ്ങച്നോത്തിട്ടെന് 0 

നെഞ്ചുപൊടിയുന്നു മത്.ക്കുമാ റാ, 

 ക്രൂരമായയകേള്രാരീ ദു൪ബുഭ്ധിതോന്നവാന് 
ക രണമെന്തെന്നറഠിഞ്ഞുക്രടാ-- 

വീട്ടപെടിഞ്ഞനീ പോവുകിലത്വ.ത- 
മാടല് നിനക്കയ്യോ വന്നുചേരുംം 

ജീവ്ധിതമാ൪ഗ്ഗത്തിലെത്തെന്തു ഭീകര-- 
ഹിംസ്രജന്തുക്കഗ പുളച്ചിടുന്നു. 

ന്നപ്പോ--- വൃവിരിച്ചള്ള വിശാലമാ൪ഗ്ഗങ്ങഗ നീ ു 
പചോകുമിടക്ങതില് കണ്ടെന്നാവാംം 

' നേരിലാവീഥികളൊക്കെനിനക്കന്ത്യം 

യ്രൂരമാം മുള്ളു ഒള തായിത്ത രാംം 
ക൪ണ്ണുമധ്യരമായ് നീ കേശക്കം ഗാനങ്ങഗ 
കര്ണ്ണശ്രലങ്ങളായ” മാഠിപ്പ്യോകാം. 7, 

നിന്: മാധ്ൃയയ്യമുണ്ടെന്നു നീയോരക്കും സാമ് റാജ്യം 
മത്തുപിടിപ്പിക്കും മദ്യശാലം 

ഞാന്: ക 

തരുന്നതില് എന്തര്ത്ഥമാണുളളതു കഞ 
തു നി എനിക്കു തരുന്നതുപോലെയേയു 
കളം എന്നാല് നിന്െഠ ഈ പാവപ്പെ 
ട്ട സഹോദര൭ന്ഠ നില അതല്ല. അ 
വനൌഠ അവകാശമെല്ലാം അവന് ന 
ശിപ്പിച്ച. അവന് അനുതപിച്ചു തി 
രിച്ച വന്നിരിക്കയാണു” ഛഞ്ഞെല്പാമാ 
യാലും അവന് എന്െഠ പൃത്രനല്ലെന്നു 
൨രുമോ? നിന്െഠ സഹോദരനും ത 
ന്നെ. അവനെപ്പഠഠി എനിക്കു പലതും 

നിന്നോട പഠയുവാനും ഭാവ്ധിയെലപ്പ 

ഠി നിന്നോടാലോചിപ്പാനും ഉണ്ടു്, 
എന്നാല് അതെല്ലാം സാവകാശത്തി 
ല് മതിം ഇന്നു” അവനെ സ്വാഗതം 

'ചെയ്ക മാത്രമാണ്” നമ്മുടെ കത്ത 
വ്വയംം 

ഈ കഥയിലെ മുന്ന പാത്രങ്ങളില് 
ഏററവും ദയനിയാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന 

തു” ആ പിതാവാണ്. നമ്മുടെ കത്താ 
വു പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ സ്വ 
ഭാവം വെളിപ്പെടുത്തവാനാണു” വന്നു 
തും ചുങ്കക്കാരും പാപികളും ഏതാ 
ണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. എന്നാരു ശാ 

മാരും പരിശന്മാരും അവനെ നി 
രാശപ്പെടുടത്തിം ആത് മിയതിമിരം ബാ 
ധിച്ചിതനന അവരുടെ കണ്ണുകൾ ക 
ണ്ടിട്ടും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. അവര് മത 

താതരുരയ്ക്ും പ്രബോധനം കേശക്കുകി. 
ലാതങ്ക മേതുമണയുകില. ) 
പീപികഗ ഭംഗിയായ് 
പാതയില് ക്രടെ നി പോയിടൊല്ല-- - 
വിടില് നിനക്കുള്ള സന്താപമെന്തിന്നീ- ് 

നാട്ടില് നീ കാണും നരകമേതു ? ു 

 തുതന്നെ അല്ലയോ 

കാടിത്തരുന്നൊരു & 
റ , 

സത്വങ്ങളിലും മതാനുഷ് ഠാനങ്ങളു 
ലും വ്യാപ റൃതരായിരുന്നു. കല്ലനക: 
ളൊന്നും അവര് ലംഘിച്ചില്പ, ആമു, 

ത്തപുത്രന്൯െഠ സ് ഥാനത്തായിരുന്നുഅ.: 
വ൪. എന്നാല് അവരുടെ മനോഭാവ 

മോ മതത്തിനെഠ സാരാശശമായ ദൈ 
വസ്ന്റേഹത്തില് നിന്നും സഹോദരസ്ക്നേ 

ഹത്തില്നിന്നും അതി വിദ്ൂരമായിരു 
ന്നു. ഇന്നു നമ്മുടെ അവസ്ഥയും ഇ. 

എന്നു നാം ചി: 
ന്തിച്ചു നോക്കുന്നതു കൊള്ളാം. നമ്മുടെ. 

മതവൈരാഗ്വവും ആചാരനിഷ് യും: 
നമ്മെ“അഭിമാനം കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ടെ. 

ങ്കില് നമ്മുടെ ഹൃദയം എവിടെയാ 
ണെന്നു നാം പര് ശോധിച്ചു നോക്കു , 

ണം, കഥമ്പില്ലാത്ത കരര്മ്മാനുഷ്ഠാന 
മല്പയോ നമ്മില് പലരുടെയും മതം? 
സ്സേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം. 
൪ചക്ഷമ ദയ, പരേപകാരം, വിശ്വ 
സ്ത സരമ്ൃതം, ഇന്ദ്രിയ ജയം, എന്നി 
ആത് മാവിന്െറ ഫലത്തെ പയാ 
പ്പെടുവിക്കാത്ത മതം ക്രിസ്തമതമ 

അതിണ്ന്െഠ ഒരു ഹാസ്വചിത്രമാണെ .. 

നമ്മുടെ കത്താവു വെളിപ്പെടുത്തി 
പിതാവായ ദൈവത്തെ സ്നേഹി 

വാനും സ്വിക്കുവാനും നമുക്കോ 
രുത്തര്ക്കും ഇടയാകട്ടെം 



അടവം 2 

വേദവായന 
തിങകഗാ. മത്തായി 18. 2-0 

ത്യാഗപൂര്ണ്ണമായ സ്നേഹത്തിന്െഠ 
മു ത്തമമാതൃകയാണു” കത്താവെന്നു് പ 

ലരും കരുതുന്നുണ്ടു . അതു” ശരിയ്യമാ 
& ഞ്. എന്നാല് അദ്ദേഹത്തിന്ൌ ഉപ 

ദേശങ്ങളില് നീതിയ്ക്കും ന്യായത്തിനും 
നല്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനവും ന്നാം ഗ്ര 

ഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണു. കുഞ്ഞുങ്ങളോ 
ക്കു് തെഠവ് ന രു അവരുടെ ക 

ഴിവുകശ വികസിച്ചു പ്രയോജനപ്രദ 
മായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുകള 

സാകയ്യയം ' കൊട്ടക്കാതിരി.്ടക, അവ 
രക്ക്” വിരുദ്ധതഉണ്ടാക്കുക, അവരുടെ 
കഥിവും ശക്തിയും നമ്മുടെ സ്വാര്ത്ഥ 

പരമായ ലക്ഷ്യപ്രാപ്യിക്കുവേണ്ടി ചൂ 
ഷണം ചെയ്യുക, ഇവയ്യ്കേതിരായി ക 
രത്താവിനൊ ആത്മാവു” കോപത്താ 

.ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നും നമ്മുടെആ 
രുടെ എങ്കിലും ബാല്യകാലം ആ വി 

ധം വ്യയം ചെയ്യുവാന് നാം ഇഷ്ടപ്പെ 
ന്നില്പല്ലോ. നാം സ്പ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൂഷി 

ച്ച സാഹചയ്യ അളീല്ജീവിച്ചു” അത്തി 

“നന്െഠ ഭവിഷ, ത്തുകളനുഭവിച്ചഠിയയവാ 
] ന് ദൈവം നമുക്കിടയാക്കിയിരുന്നു 

എങ്കിരു അതു” തന്െറ നിതിപൂർവക 
ഛായ ന്വായ ഡിധി ആയിരിക്കുമായിരു 
ന്നോ? സ്നേഹത്തെ അദ്പക്ഷിച്ചു 

നിതിപൃ൪വകമായ ജീവിതം സുകര 
മാണെന്നു ചിന്തിക്കുന്നവര അവ്വകാ 

രം ജീവിച്ച നോക്കുമ്പോഗശ മാത്രമാ 
അ” അതു് ക്ളേശകരമാണെന്നു മന 
സ്ത്റിലാക്കുന്നതു”, ) 

“ചൊധ്വാം മത്തായിം 18. 1014 
ദു൪ബലരും, വഴിതെഠി അലയുന്ന 

വരും നഷ് ടപ്പെടവരുമായ ആളുകളോ 
“കള, കര്ത്താവിന്െഠ അപാരമായക 
ഏഅണയ്യെപ്രസ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാ 
നിത ആ വിധമുള്ള ക്രിയാത്മക 

 മായര ദഷകത്വം (880൦ 12000) 
നിതികൊണ്ടുമാത്രം സംതൃപൃമാകുന്നാ 
തല. നമ്മിലൊരുവന് ആ നഷ്ടപ്പെട 
“ആടിനെ സ്ഥാനത്താണെന്നുലവ്രികി 
ല്, നമ്മുടെ ഇടയന് അതേ വിധത്തി 

ല് തന്നെ പ്രപര്ത്തിക്കണമെന്നായിരി 

ക്കകയില്ലേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അവ 
ടെയാണു” തന്നെതന്നെ വിസ് മരിക്കു 

' ന്ന ഗ്നേഹത്തിന്െഠ ആവശ്യം നാംഗ്ര 
ക്കുക. വനൂന്തരത്തില് വഴിതെഠററി 
യന്ന മനുഷ്യന്, തന്നെ തിരക്കി 

രുന്ന ആളുകളുടെ ശബ്ദം കേട്ടാല് 
രു അനുഭവത്തില് കൂടെ ആയ് 

ം കടന്ന പോകുന്നത്, അങ്ങ 
രു സാഫചയ്യത്തില് നാം ആ 

ടെ 

ചര്ച്ച്” വ്വിക്ക് ലീ 

ക്കറിപ്പ,കന 
കപ്പെടാല് ആ വിധം ആരെങ്കിലുംന 

മ്മേ അന്വേഷിച്ച പുഠപ്പെടണമെന്നു 
നാം ആധഗ്രഹിക്കുകയില്ലേ അതി 
നൊ അത്ഥം നിതി ആവശ്യപ്പെടുന്ന 
തു” സ്ന്റേഹസമൃ,ദ്ധമായ ക്രിയാത്മകര 
ക്ഷകത്വമാണെന്നല്ലേ? നീതിയും സ്നേ 
ഹവും തമ്മില് എത്ര വലിയ അന്തരമു 

ണ്ടെങ്കില്യം അവ രണ്ടും ഏററവും സാ 

മീഫ്വമുകള കായ്യങ്ങള്ല? 
ബ്രധന്. മത്തായി 0, 35-12. 

ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവക്കു 
നന്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതു” നീതി 
ക്കവ്യുഠമുഒഒ. ഏരതാ പ്പവൃത്തിയാണെ 

ന്നു” നാം ചിന്തിച്ചേക്കാം. എങ്കിലും 
ആകര്ഷകമായ ആ നിഷ് പക്ഷതയ്യ 

അടിസ്ഥാനത്തിലാണു” ദൈവ 
ത്തിന്െഠ സര്വപ്യാചകമായ കരുണ 
സത്ര” നാം അര്൪ഹരായിക്കൊണ്ടിതിക്കു 
ന്നതു്. അതു കൊണ്ടാണല്ലൊ കര്ത്താ 
വു" ഓരോരുത്തദ്യരാടും നിങ്ങളുടെ ശ 
ത്രക്കളെ സ്ന്നേഹിപ്പിന് എന്നീവിധംഅ 
ദ്വീല് ചെയ്യുന്നതു. വിളക്കമരത്തില് 

നിന്നു ലഭിക്കുന്ന പ്രകാശം കടല്യാത്ര 
ക്കാരായ സവ്വുക്ടം മാ൪ഗ്ഗദരശം ചെ 
യ്യുന്നുണ്ടല്പൊ. ആ വിളക്കു കത്തിക്കുന്ന 

ജോലിക്കാരന് കടലില് ക്രടെ യാത്ര 
ചെയ്യുന്നതു” ദുഷ്ടനോ ശിഷ്ടനോ എ 

ന്നു നോക്കുന്നില്ല. ആ വിധമുള്ള നി 

ഷ്പക്ഷതയാണു” നിതിയയടെ കാതലാ 
യ പ്രമാണം, സ്നേഹത്തില് ദുശ്വമാകു 
ന്ന എല്ലാ വശങ്ങളും നീതിയില് കാ 
ണണമെന്നില്പ. എന്നാല്യം മഠ൮ളളവ൪ 

നമ്മോട്” പ്രവര്ത്തിക്കണമെന്നു്' ആ 
ഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ നാമും പ്രവ൪ 

ത്തിക്കണമെന്നു” ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം 
നിഷ് പക്ഷതയോടെ ന്യായം വിധിക്കു 
കയും ആര്ദ്രമായി സംസാരിക്കുകഷും 

സ്വാ൪ത്ഥലാഭത്തിന്ദുവേണ്ടി അന്വരതെ 

ചുഷണം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും, ദു൪ 

ബലരെ താങ്ങുകയയം വീണവരെ എഴ 

ന്നേലിക്കുകയും ശത്രുക്കഗ സ്നേഹിത 
രാകത്തക്കവിധത്തില് വര്ത്തിക്കുക 
യും ചെയ്യുന്നതാണു. 

വ്യാഴം 2. തെസ്സ 11, 12; 1.പത്രോ 
4: 15, 10; 

ജീവിതം" പ്രയോജനകരമാക്കുവാനു 
കള ശ്രമത്തില്സറനത്തും അസ്ഥാനത്തും 

മഠവുമള വരുടെ കായ്യത്ങളില് ഇടപെ 
ടന്ന ചിലരെ നാം കണ്ടിട്ടു ണ്ടാവാംം ആ 

നിലപാട്ട് ആ ആളിനെപ്പാഠി അ 
ന്വരില് അരോചകത മഞ്ടാക്കുന്നുഎന്നു” 

നാം ഗ്രഹിക്കണം. ആ ആളിനു” വിനയം 

നിയന്ത്രണം, നയം ഇവയൊന്നും മല്ല 
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തെ പോകുന്നു. അനൂരെ സഹഫായിക്കവാ 

നുമള ശ്രമം പ്രശംസാ൪ഹമെകങ്കിലുക 

ആ ശ്രമം ഫലശുന്യമായിപപോകുക്ു 

യാണു” ചെയ്യുന്നതു” വിവേചനുയി 

ല്ലാത്ത ഉ6൬൦08107 ദോഷമുള വക്കു 
ന്നതാനെം ധാരാളമായി സഹായക 

ചെയ്യുന്നവര പചലടലപ്പാഴ്ണം അതിന്മ 

വേണ്ടി നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിതി 

ക്കന്നവരല്ല, വിളഞ്ഞു പഴുത്ത മാമ്പഴം 

ധാരാളമായികിടക്കുന്ന വ്ൃക്ഷത്തിന്െവ 
ഏതു ശാഖയില് പിടിച്ചാലും മാമ്പഴം 

ആവശ്യത്തിനു ലഭിക്കുന്നതാണല്ലോ. അ 
തുപോലെ ആയിരിക്കാം ആഅത്മികജിീ 

വിതത്തില് സമ്പന്നരായവരുമായുളതകൂ 

സ്മ്പ൪ക്ക ഫലംം അങ്ങനെയുളള സസമ്ധ 

ന്നതയാണു് ഏതൊരുവനും ആവഖശ്യംം 

വെളളി. ഹിലി 

പരസ്സുരംസഹായിക്കുന്നതില് ഫിലി 

ഹിയ സഭാംഗങ്ങള് ശ്രദ്ധയുളളവരായി 

രിക്കുമെന്നു” അപ്പപോസ്പുലനഠിയാം. ഏ 

ന്നാല് അതു” ഏതൊരാത്മാവിലാണ്ഞ്" 
അവര് ചെയ്യുന്നതെന്നു കായ്്ത്തില് 
അദ്ദേഹം ശ്രഭ്ധ  പതിപ്പിച്ുകാനെന്നും 

ക്രിസ്മീയമായ രീതിയില് പ്രയോജന 

മുളള വരാക്കുന്നതിന്് വിനയമമഭളവ 

രും, ഏകാഗ്രചിന്തയുളള വരും അഹം 

ഭാവ മില്ലാത്തവരും അന്യരെ തങ്ങക്കെ 

ക്കാഗ നല്പവരെന്ന് കരുതുന്നവരും 

ആയിരിക്കണമെന്ത് അദ്ദേഹത്തിനു” 
നിരബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. നപ്പകായ്യങ്ങ 
ഗാ ചെയ്യുന്നചിധത്തിലും പ്രത്വേക ശ്ര 
ദ്ധ പതിയേണ്ടതുണ്ടു ം. ഉദാഹരണമമ 

യി അഹംഭാവത്തോടും . നിന്ദാടഭാവ 

ത്തോടും പരനു ചെയ്യുന്ന സഹായത്ത , 

ന്െറ ഫലമെന്തായിരിക്കുമെന്നു ചിന്തി 
ക്കുക. അന്വരെ സഹായിക്കുവാന് ൯ 

മുക്കുലഭിക്കുന്ന ആവസരത്തിലും കുഴി 

വിലും നാം മതിമഠന്നവരായി പോകുരു 

തും അങ്ങനെ വന്നാല് അപ്പോസലന് 
പാഠയുന്നപോലെ ക്രിസവിനൊ മന 
സ്സ് നമുക്കില്ലെന്നാണതിന്െഠ അത്ഥം. 
ശനി. മത്തായി. 7ം 3-5 

കത്താവിന്െഠറ ഈ വചനങ്ങളില് 
സ്വന്തം കണ്ണില് കോലിരിക്കുന്ന ആഗ 
 സേവനവിഷയത്തില് പ്രദ൪ശിപ്പിക്കു. 

ന്ന ഉത്സാഹമാനെ പ്രത്വേകം ശ്രഭ്ധാ൪ 
ഹമായ കായ്യംം അവനൊ ഉത്സാഹ 
മൊട്ടും തന്നെ ക൪തൃദൃ,ഷ്ട്രിയില് പ്രശ സ 

നീയമായി തോന്നിയില്ല. സ്വജിീവി 
രത്തില് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട സുപ്ര 

ധാനങ്ങളായ ചില പ്രശ് നങ്ങളെ ആ 
വഗണിച്ചു' മറ൮ളളവരെ സഹായിക്കു 

ന്ന കൃത്യത്തില് ഉത്സകനാകുവാന് 
പ്രയാസമില്ല, സുപ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥകാര 
നായ "ചാഠറല്സു” ഡിക്കന്സിന്െഠ കു 
ഥാപാത്രമായ മിസ്സ്റസു് ജെല്പിബിയൂടെ, 
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മുനത്തവാടി ഓര്ത്തഡോക് 
സ സ്യറിയാതിച്പള്ളി. 

മാനന്തവാടി, വടക്കേമലബാഠിലുള്കൂ 

ദ്വയനാട്ടു താലൃക്കിന്െഠ തലസ്ഥാനപ 
ടടൂണമാണു'. കോഥിക്കോട്ടുനിന്നു 67 

മൈല് വടക്കു കിഴക്കായും തലശ്ശേരില് 

നീന്നു 90 മൈല് കിഴക്കായും ഈ പടു 

ണം സ്ഥിതിചെയുന്നു. മൈസ്മൂഠിന്േഠ 
ഖും ക്ര൪ക്കിന്െഠയും (കുടകിന്െഠയും) 
അതൃത്തിയി ലേക്കു പത്തു മൈലിത്ക്രട 
തരു ഭ്യൂരമില്പം മൈസ്ധമൂര്പടുണത്തി 
ലേക്കുള്ള, ഭൂരം 50 മൈല് മാത്രമാണു് 
ച്മാ൮പാടുമുഭള എല്ലാ പ്രധാന സ്ഥല 
ഞ്ങളി ലക്കും ഇവിടെനിന്നു ബസ്സ് ഒ 

ട്ടിക്കൊണ്ടിതിക്കുന്നും ഇവിടെ തഫസി 

൪ദാര്, മജിസ്്േടട , സബ് രജിസ്്റാ൪, 
ഇവരുടെ കചച്ചരികളും ആശുപത്രി; 

ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്ത്കുഗ, പോലീസുസ്റ്ററേ 

ഷന്, മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടു്. 
വടക്കന് തിരുവിതാംക്രഠില് നിന്നു 

നമ്മുടെ സഭാംഗങ്ങഗ ഇവിടെ കുടിയേ 

റി പാര്ത്തു തുടങ്ങിട്ട' ഏതാണ്ടു പതി 
രാഞ്മു കൊല്ലങ്ങളോളുമായിം അക്കാല 

ത്ത നമ്മുടെ പള്ളി ഇവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞ 

തിനാല് അവര് ധോമാക്കാരുടേയും സിം 

കം ഫസ് കുതടേയും പളളിയിലാ 

നെ സംബന്ധിച്ച വന്നതും .എന്നാല് 

സഭാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണും വര്ദ്ധിക്കയും 

സ്വന്ത .ഗായി ഒരു പളളി നടത്തിക്കൊ 

ണ്ടുപോകാന് കഴിയുമെന്നു വിശ്വാസ 

മുണ്ടാകു കയും ചെയ്തുപ്പോഗ ആവ കൊ 

ലങ്ങശക്കു മുന്പു കാതോലിക്കാ സിം 
ഹാസനത്തിലെ പേരക്കു ഒരേക്കര സ്ഥ 

ലം തീവ വാങ്ങി ഒരു പളളി ഇവിടെ 

ആരംഭിച്ച, പളി എന്നു പഠഞ്ഞതു 

കൊണ്ടു, കല്പം മരവും കൊണ്ടു പണി 
ള് ന വിയ 

കായം ഇവിടെ സ്മരണീയമാകുന്നും 
പ്രയോജനമുജഭവളാറകണമെന്നതായിരു 

ന്ന അവജടെ ജീവിത വാഞ്ഞ. അ 

പടെ നിസ്വാത്ഥമായതാല്യുങ്ങഗ 
സ്വഭവനവും സ്വന്ത കുഞ്ഞുങ്ങളും, കര 

ത്തവ്വങ്ങള ം എല്ലാം വിസ് മരിച്ച് അ 

നേകായിരം മൈല് വിദൂരത്തുകുളു ആ 
ദഥ്ഠിക്കന് ഭചഖന്ധത്തിലെ ഒരു പ്ര 
സ്ഥാനത്തില് കേന്ദ്രീകൃതമായിം ഫല 
മോ, സ്വഭവനവും കുഞ്ഞങ്ങള മെല്ലാം 
പൂ൪ണ്ണമായിഅവഗണിക്കപ്പെട്ടവാന് ഇ 
ടയായ എന്നുളള തായിരുന്നും അവളുടെ 

ആധഗ്രഹങ്ങഗ നല്ലതായിരുന്നു എങ്കിലും 
അവശ പ്രയോജന 

ചു. ആഫ് ഠിക്കന് നിവാസികശക്കായു 

കൂകൂ സേവനസ്വംരംഭങ്ങളില് സ്വത്ത 

കണ്ണിലെ കോല് അവശ വിസ്സ മുരി 

ച കളഞ്ഞും 

ശുമ്പയായി ഭവ്ധി, 

[11 ചക് വീക്ക്ലി 

തു” ഓടിട്ട ഒരു കെട്ടിടമെന്ന അത്ഥ 
മാക്കേണ്ടതില്പ. തൂണൊഴിച്ചൂഒള സക 

ല ഭാഗങ്ങളും മുള കൊണ്ടുണ്ടാക്കി കച്ചി 
മേഞ്ഞ ഒരു കെടടിടമാണ്ം 

മലബാഠില് ഇപ്പോഴു പളി കെടി 
ടഞ്ങഗ അധികവും ഇമ്മാതിരിയിലുള്ള. 
വയത്തരെം 

ഇവിടത്തെ പള്ളി ആരംഭിച്ചിട്ട് 
ഏതാണ്ടു എട്ടു കൊല്ലങ്ങളോളുമായി എ 
ങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ഒനതച്ചനെ നിയ 

മിച്ചിട്ട മൂന്ന വരഷങ്ങളെ ആയുകൂളൂ.. ഇ 

പ്പോഗത്തെ അച്ചന് വരുന്നതുവരെ നാ 
ട്ടില്നിന്നു വല്പപ്പോഴ്ം ലല്ല അച്ചന്മാ 

രും വരികയും രണ്ടോ മൂന്നോ ഞായഠാ 

ഴു തതരാധന നടത്തിയിട്ടു തിരിച്ചുചേ 

വുകയയമായിരുന്നുപതിവ്സ്ം അതിനാല് 
വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു ഭരണരിതി ഇ 

വിടെ നടപ്പിരു വന്നിരുന്നില്ല. ആ 

ഗവ്യം ഇപ്ലോഴ്ചം നിലനിന്നു വരുന്നും 
ഓരോരുത്തരും സ്വമനസ്സാലെ കൊട 
ക്കാമെന്നു സമ്മതിച്ചിട്ടുളള. മാസവരി, 

വിടിയരി മുതലായവ ക്രമമായികൊട 

ക്കാത്തതിനാല് വളരെ, വിഷമമുണ്ടാകു 
ന്നുണ്ട്. 

സമുദായക്കേനു പാത്രിയര്ക്കീസ് ക 
ക്ഷികശക്കനുക്രുലമാഡി വിധിച്ചപ്പോ 

ശ “ഈ പളളി കാതോലിക്കാ സിംഹാ 
സനത്തില് കിഥിലുള്ളതാകയാല് കാ 
തോലിക്കാ സിംഹാസനത്തോട്ടം പരി 

ശുഭ്ധ കാതാലിക്കാബാവാ തിരുമേനി 
യോടും വിശ്വസ്തയും ഭക്തിയയമുള്ള വര 

ക്ക മാത്രമേ ഈ ഇടവകയില് സ്ഥാനമു 

കള. വെന്നും ഇരു തോണിയില് കാലു ച 

വൂടി നില്ക്കുന്നപ൪ വേരെ മാരഗ്ശം ൭. 

1012 1॥2/ 1212 75501210 0. 17. 
(൫. 9. 3017-50. 2919) 

12൦ ,81968% 00൬൩008146 1൩5൩9൩06 001൩൬08൩൬൬ 1൩ ൨൦ 

1881 സ 39 നട 0 803൭1൩90 10688. 

2126 227 ് ബ്ന൩ 
ല് 911൩൦ 2൧17 ണ10൩ 
1180011൩൦0 127ബധ൩ 
2൦ ൧2ഠ്ഥനന്ന 

൧8861 62206960 
081 വില്ല ന ലിഠി ഴ് 

111718 1111 

12201725, 11911016, 

ചികാരിയച്ചന് 

116 10131൩6989 12 7020൦ 90000 ് 

[11]: ൂ 
0൦. 2. ഉ. 81077 (0ംപി്൩മമ) 17, 7, 2. 2, ന. (നിംം 01ചിനനദമ) | 

മെയ” 16. 

ണ്ടാക്കന്നതായിരിക്കും നല്ലതു.” എന്നും: 
പഠഞ്ഞതിനം: 

ലും ഏതാനും ചിലരുടെ അഭിലാക്ക . 

ഞ്ങഗാ സാധിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ടും കുേ- 
ദ്പ്വേര വേധൊരു പളളിവംല്യ് ഇവി 

ടെനിന്നം പിരിഞ്ഞപോവുകയുണ്ടായിം 

ആദ്യകാലത്തു” ഖവിടെ പ്വവസ്ഥാപി 

തഭരണമല്ലായിരുന്നു വെന്നു മുന്പു പ 

ഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനാല് വന്നവരെ . 

യെല്ലാം ഇടവകക്കാരായി സ്വീകരി: 
ച്ചിരുന്ന. സ്ഥിരം അച്ചന് വരികയും 
ഇടവകാംഗങ്ങളു മായി ഇടപ്പെടുകഷും 

ചെയ്തുപ്പോളാണു പലരുടെയും തുള്ളുക. 

കളരികഗ ഖെളിവായതു”ം മുഠപ്രകാരം 
കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുളള ഭായ്യയമാരെ 

നാടില്: വിടിട്ടു പോന്നട്ടുളള ഭര്ത്താക്കു. 

ന്മാരും, ഭത്താക്കുന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ചു. 

പോന്നിട്ടുളുള ഭായ്യമാരും ധാരാളമുണ്ട്, 

അവരിത്പലരും ഇവിടെ വന്നു രജി 

സ്രുവിപാഹം നടത്തി സുഖമായിജി 
വിച്ചുവരുന്നു. സഭാനിയമനുസരിച്ചു് 

ഇവരുടെ ആത്മിയമദിഷ്ടതികഗ നട 
ത്തിക്കൊടുക്കുന്നതിനു നിരവാഹമില്ല . 
ല്ലൊം അതുമൂലം പിരിഞ്ഞുപോയിട്ട. 

കള വരും കുഠേയുണ്ടു ം ഈ വകകാരണ 
ഞങ്ങളാല് ഇടവകാംഗങ്ങളുടെ സംഖ്യ, 
ഇപ്പ്പോഗ വളരെ കുഠഞ്ഞ പോയിട്ട 
ണ്ടു . മലബാഠിന്െഠ ബിഷപ്പായി അ. 
വരോധികുപ്പെട്ടിട്ടുളള തിരുമേനി. മ. 
ലബാഠില് എവിടെയെങ്കിലും ആസ്ഥാ: 

൨ മുഠപ്പിച്ചു പളകികശക്രടെ ക്രടുടെ സ 
'ന്ദര്ശിക്കുകയയും അളുകളെ ഗുണദോഷി' 
ക്കയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം സന്മാരഗ വി 

രുഭ്ധമായ പ്രവത്തനങ്ങശക്കു കുഠവു 

12. 9,93,00,000 
മ) 89,00,000 
1 58,00,000 

 ൭.86,00,000 
/5:00,00,000 

5 24,11,00,000 
5 81,60,00,000 

40010117 

23239൩0൨93 1൩ 80൧ 1൩0ല:--- 

ദ്്ലിഠം, 1110 
കുറി ന7ന്ഴമ്ഠിസ്ന. ല് 

ഗ് 



ടവം 2 

. ഞ്ടാകുമെന്നു് പ്രതിക്ഷിക്കാം, ആവവ 

കഷങ്ങഗാക്ക ശു൯പ മുളകൊണ്ടുണ്ടാ 

ക്കിയ കെട”ടം ചിതല്യ തിനും മഠ൭൮൦ 

ജീ൪ണ്ണിു തുടങ്ങിയിതിക്കുന്നും വരുന്ന 

ഉടവപ്പാതികാലത്തെ മഗയ്യം കാവും 

തടുത്തു” ഇപ്പോഴത്തെ കെട്ടിടം നില 

. നില്ക്കുകയില്ല. അതിനാരു ഒരുചെ 

& ഠിയ പള്ളി പണി കഴിച്പിക്കണമെന്നു 
വ്വിചാരിച്ഷ പ്രവര്ത്തിച്ചു തുടങ്ങിയി 

തിക്കയാണു്. “ഇടവക മെത്രാപ്പോലീ 
ത്താ മാര് ഒസ്മാത്തിയോസ് തിരുമേ 

ഹി കഥിഞ്ഞ നവംബര മാസത്തില് ഇ 

വിടെ. എഴ്ന്നളമിയിരുന്നപ്പോഗ ഇ 
പ്പോഴത്തെ കെടിടത്തിനന്െഠ ശോച്്യാ 
വസ്ഥ കണ്ടു. പളളി പണിയിക്കുന്നതി 

നായി 250രൂപാ ൨ ളൂളിക്കരെ ഏല്ലിക്കു 
യുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ കൊയ് ത്തുകാല 
ത്തു ഇടവകക്കാര് പിടിനെല്ല പിരി 
ച്ച് 300രൂപയോളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടട് 
ഈ തുകകശകൊണ്ടാണു പണി “ആരം 

. ഭിച്ചിരിക്കുന്നതു. ഭിത്തികശ മിക്കവാ 
രും കെട്ടിത്തിരാഠായിം . ഉത്തരവും കു 

റെ കഴ്ലക്കോലുകളും സംഭരിച്ചു വെച്ചി 
ണ്ടും അവ ചെലുത്തികഥിയുമ്പോശ 
യ്യിലുഭൂള പണം തീരും. ; ഓടിട്ടക, 

ഡിമെന്റു തേക്കുക, ത൭. ശരിയാക്കുക, 
_കുരൂലായ പണികശക്കു തിരെ കുറഞ്ഞ 

& തു് ആയിരം രൂപാക്രടി വേണ്ട്യിരി 
കുന്നും ഇതു വായിച്ചു സഭാമക്കളായ 

വി 

. മഹതീമഹാന്മാർ കഴിവുള്ള സഹായസ 
ഫകരണങ്ങധ് ചെയ്യണമെന്നഭ്യത്ഥിച്ച 
“കൊള്ളൂന്നും കഥിഞ്ഞ വര്ഷം ഉണ്ടാ 

ദിയ കെട്ടിടം പണ! തിരുന്നതിനുമു 
സ്പൂ കാഠവൃം മഴയും മൂലം നിലം പതി 
ചലം ഈു പ്രാവശ്വമെങ്കിലും അങ്ങനെ 

“യൊരു നഷ്ടം വരരുതെന്നു വളരെ ആ 
ഗ്രഹമുണ്ടു്. കഗിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ വ 
“രവു ചെലവുദകണക്കു താഴെ ചേക്കുന്നു, 
അതില്നിന്നു പള്ളിയുടെ ഇപ്പോോഴ 

ത്തെ സ്ഥിതി എന്തെന്നുമനസ്സ്സിലാക്കാം. 

ഇപ്പപോഗഗ ഈ വിധത്തിലുളള ബാലാ 
“രിഷ്ടതകഗ നേരിട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും 
ഷ്ഞ്ഞൊരു കാലത്തിനകം ഈ പള്ളി 

പുക്കു സമുദായത്തില് മാന്യമായ ഒരു സ്ഥാ 

നം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഈ എഗ്ുത്തുക 
'രന്െഠ ദുഡ്ധവിശ്ചാസം. 

19%3-ല് പിടിയരി, നെല്ലവിലവു 
ഉള. വരവു, മാസഖരി, കാണിക്കവര 

ഖു് മുതലായ ഇനങ്ങളില് 39 7രൂപാ 
0ണ ?പൈസയും വികാരിയച്യന്െഠ 

രു പര്ഷത്തെ ശമ്പളമായ 17 9രൂപാ 
വലികെട്ടു, മേച്ചിരശ എന്നിവയ്ക്ക് 35 

0 തുടങ്ങി 527രുപ 6ണ 90ചൈ 
ലവും ഉണ്ടു, പമമിപൊതുയോഗം 
സ്്ാക്കിയത്ും മെത്രാപ്പോോലിത്താ തി 

ിഒല്പൃവച്ചത്രമാണു് ഈകണക്കു'. 

കിട്ടമെന്നെനിക്കു തോന്നിം 

ചര്ച്ച് പീക്ക് ലീ 

(൫-൦ പേജില്നിന്നു തുടര്ച്ച) 

മസ്സായിരിക്കുമോ അതു? ആരറ ഞ്ഞും 
ആ യ്ൃയവാറവുപഠഞ്ഞപ്പിട്ടപേരില് ഒരു 

കുട്ടംബം ഏതായാലും ആ ഇടവകയില് 
ഇല്ല നിശ്ചയം, അന്നത്തെ ഇരുടിലെ 

അത്താഴത്തിന് നല്പരുചിയായിരുലന്ന 
ന്നു ഇന്നു മാര് പത്രോസ് ഒസ്താത്തി 
യോസ് തിരുമേനി അടുത്തുനിന്നു ചോ 

ദിച്ചാല് ചുരുക്കം ചിലപ്പ്യോഗ ചിലരോ 

ടവപലയും--- 

28 4 ക് ഴു 4 ഴു 

ശെമ്മാശ്ശുനും കഡഫ്വാരും ഭക്ഷണവു 

മായി എത്തി. ഠമ്പാച്ചന് ശെമ്മാശനെ 

കാത്തു ഉഠങ്ങാതെയിരിക്കയായിരുന്നും 

€ശെമ്മാശ്ശാ ഞാന് മണുകഴിച്ചു. ഒരു 
യുവാധു” രണ് കൊണ്ടു തന്നിട്ടുപോ 
യി. തന്നെ ആരോ വിളിച്ചുകൊണ്ട് 

പോകുന്നതുഞാന്കണ്ടു. തനിക്കത്താഗം 
അതുകൊ 

ഞൊനായയവാവിനെ നിവൃത്താതെ 

തനിക്കായികാത്തിരി 

ണ്ടാ 
പഠഞ്ഞയച്ചതും 

ക്കാഞ്ഞതൃും?? 

വെളു.പ്പും കറുപ്പുമായ 205 ചുരുളൂ. 
കമ മഠിച്ചുനീക്കിക്കൊണ്ടു' വര്ഷം ഒ 
ന്നു” കടന്നുപോയി. അടുത്ത വര്ഷവും 
ലമ്പാച്ചനും പ്രസ്മുത പള്മിയിലെത്തി 
ച്ചേരന്നും ശെമ്മാശ്ശൂനെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു 

പോയ ആ മഫാമനസ്ക്കന്െഠ വീ 
ട്ടില്നിന്നും ഒന്നാന്തരം ഉച്ചഭക്ഷണം 

കൊടുത്തയച്ചു. 3 മണിക്കു ചായയും 
പലഹാരങ്ങളും, രാത്രിയോഗം കഴി 

ഞ്ഞതും വിഭവസമുഭ്ധമായഅത്താഴവുംം 

കഴിഞ്ഞ / വര്ഷങ്ങളായി ഇതു തട൪ 
ന്ുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അടുത്തവരഷം 

ചെന്നപ്പേഗേോ വികാരിയച്ചന് ആ ഇട 

14 

വക പിട്ടിരുന്നും പകകീയുട്ടെയയും പളി 

മുറിയയടെയും കവാടങ്ങള് ബന്ധിക്കച്ചെ 
ട്ടിരുന്നില്പം ഖിധവയുടെ തൂണിജും 

കൈപടവും ശയ്യോപ്പകരണങ്ങളാക്കി 

മാധോണ്ടയാവശശ്യവ്യം നേരിട്ടില്ല. അ൪ 

ഭ്ധരാത്രിയുടെ മൂ കതയ ല് ആ അത്ഞോരു 

യയവാവു് ദൈവദാസനു ഭക്ഷണവുമായി 

അതില്പിന്നി$ ച്രത്വക്ഷപ്പെടട്ടമില്ലം 

(12-5൦ പേജില്നിന്നു തുടര്ച്ച) 
കഗ, യുക്തിവാദികള്, മുതലാളിത്വ 

വാദികകൃ, സ്ഥിതിസമത്വവാദികശ” 

ജനായത്ത വിശ്വാസിക, ഏകനായ 

കത്വ വിശ്വാസികള്, ഭൌതി വാദി 
കശ്, ആത്മികവാദികശ. ശാസ്സ്രു്ഞു 
ന്മാ൪. കലാപ്രേമികക, ദേശീയവാദി 
കഗ., അന്തരര്ദ്ദേശീയവാദികശ ഈ 
വിധമുഖമ നിരവധി അടിപ്രായവ്യ 

ത്വാസങ്ങള് പ്രബലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിതിക്കു 
ന്നും യയവജനങ്ങശ പലരും അവരു 
ടെ ച്യാവമുമള. ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്ധാ 

യത്തെ ഭ്യപ്പെട്ട ജീവിക്കുന്നു. ഏതാ 

യാലും തനിക്കനുക്രലമായ പരിതസ്ഥി 

തികശ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതു് ഓരോങ്മ 
ത്തരുടേയയം സൃയഖത്തിനു”് അത്യന്താ 

പേക്ഷിതമാകുന്നും 

ചര്ച്ച വീക്ക് ലി വരിസംഖ്യ 
രൂം ണം സം 

ഒരു വരഷത്തേക്ക് 0, ൫0൫ 

ആറ) മാസത്തേക്ക് 07 2൫ 

ഒഥാഠപ്രതി 0.8൬ 
ഇന്ഡ്വയഷ്ക്ു വെളിയില് 8 0 0. 
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വല. വ്വസന്ധ്ലല 
നക 'മേരത്തിനെ കാരണങ്ങനം 

(സ്വാമിം ജോണ് ധര൪മ്മതിത്ഥര് ബി. എ, എല്ം എല്. ബി.) 

മനുഷ്വന്െഠ സമാധാനത്തെയും സു 
ഖത്തേയ്യം നശിപ്പിക്കുന്നതു” സാമൂഹ്വ 
പരിതസ്ഥിതിയോ അവനെഠ മാനസി 
കപ്രകൃതിയോ ആയിരിക്കാംം മാനസി 
കമായ കാരണങ്ങളെപ്പഠഠിയാണു” നം 
ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നതും 

” 1. ക്രമാതീതമായ സ്വയചിന്തം. 
ചിലര ഏഷപ്പാഴം അവരുടെ പാപ 
സ്വഭാവത്തെപ്പഠഠി ചിന്തിച്ചു മനം ക 
ലക്കുന്നും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം 
പ്പാപപങ്കിലമാണെന്നു വിചാരിച്ച് പ്ര 
യാസ്പ്പെടുന്നു. അവര് സദാദൃഖിതരാ 
ഖ്മി കഥഴിഞ്ഞുക്രടുന്നും 

മം അഭിമാനഭ്ൂമം അതിയായ സ്വ 
ഭിമാനം മുഠവൃള്ള വര് തന്നെബഹുമാ 
നിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം. രണ്ടും ക 
മാതീതമായാല് മനസ്സമാധാനത്തെ ഹ 
നിക്കുന്നും അങ്ങനെയുള്ളവര് പ 
കായ്യ്യങ്ങളെപ്പഠഠി ചിന്തിച്ചു” പ്വാ 
കുലപ്പെടുന്നു ആത്മവ്രശംസയി ല് 
തകിക്കുന്നപര്ക്ക് അധികാര ഭൂമവും കാ 
നും. ഹൃദയം സ്നേഹചിരളമായിരിക്കും. 
അങ്ങനെയുള്ള വര്ക്കും ജീചിതത്തില് 
അനവധി നൈരാശ്വങ്ങള ണ്ടാകും. 

റ്. ഭത്സരം.ം ജീവിതമെപ്പോഴചം എ 
മിടയുയം മററുഒലഒ വരുമായയളൂള ഒരു മത്ത 
തമായി ഗണ 'ക്ുുന്നവര്ക്ക്' ഒരിക്കലും 
സമാധാനമില്ല. അവരുടെ ജീവിത സം 
ഗീതവും സൌകയ്യവും കരുണയുമില്ലാ 
ത്ത വരണ്ട ഭൂമിപോലെയിരിക്കും. 

4. ഒന്നിലും സന്തുഷ്ഠിയ്ല്ലാത്ത ച 
ഞ്ചല ഹൃദയം ഉള്ളതുകൊണ്ടു” ഒരി 
ക്ല്യം തൃപ്തിയില്ല. ഇല്ലാത്തതിന്ുദു വേ 
ണ്ടി സദാ വാഞ്ഞരിക്കും, ആരോട്ടം ഒന്നി 

ലും ക്ഷമയില്ല. ക്ഷമയയം പരിശ്രമവും 

ക്രടാതെ ഒരു നല്ല കായ്യവും സാഭ്ധ്യമല്ല ' 
ഒ്ലൊം വിതച്ച വിത്തു് മുളയ്ക്കുന്നുണ്ടോ 

എന്നു ദിവസവും പിഴണതു നോക്കുന്ന ക 
ഘിക്കാരനെപ്പോോലെയാണു” ക്ഷമയില്ലാ 
ത്ത൨൪. പ്രകൃതിയുടെ പ്രവര്ത്ത നത്തി 
നാപോല,ം അവര് സാകയ്യം കൊട്ടക്കു 
ന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള വര്ക്ക്” മരക്കട 
സ്വദാവവും ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്വസ്ഥത 

അസാഭ്ധ്യമാണു', എപ്പോഴും ഓടിച്ചാ 

ടു ബഹളം ക്രടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. സ 
മാധറനമില്, സൃ ഖവൃമില്ലം 

27110160 820 22118൧൦0 1 12.14. ൧൧9൩ 13. ൧.-2 220 2781891൭ 119൩01൭൩ 2)685, 14011807 

, ക്ഷിണബ്ഭ്ധി. പട്ടണവാസിക 
ഗാ സാധാരണ ക്ഷിണബുഭ്ധികളാണു”ം 
ബഹളത്തിന്െറയും തിരക്കിനെയും 
മധ്യത്തില് അവര രാപ്പകല് കഴിച്ചുക്ര 
ടടുന്നും അപരിചിതരാല് അവര 
എപ്പോ? ം ച്യാഠപ്പെടിതി ന്നേ തീവ 
ണ്ടിക്കു' സമയത്തെത്തണം;ഒരു സ്നേഹി 
തനെ മുടനെ കാണേണ്ടതുണ്ട് വളുരെ 
അടിയന്തിരമായ ഒരു ജോലിയുണ്ട്. ഇ 
ങ്ങനെ. എപ്പോഴും ഒരോ അലട്ടുക ഉ 
ണ്ടായികൊണ്ടിരിക്കും. ജോലി എപ്പോ 
ങ്കിലും നഷ്ടമായേക്കാമെന്നു തൊഴി 
ലാങള്ളിക്ക പരിഭ്രമം. 

ല മുടക്കിയേക്കാമെന്നു” മുതലാളിക്കു ഭീ 
തിം ഈ ബഹളജിവ്വിതം മനുഷ്യ 

നെഠബുദ്ധിയെക്ഷിണിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നി 
ലും യഥാത്മതന്മേഷം ഇല്ലാതെയാകു 
നും അമിതമായ അധ്വാനം, അമിതമാ 
യ സൃഖഭോഗാസക്തി ഇതു രണ്ടും ശരീ 
തത്തെ ക്ഷിണിപ്പിക്കുന്ന. ബഹള ഭ്രമം 
സിനിമാഭൂമം, സൌന്ദയ്യ്രമം, മുതലായ 
പരിഭൂമങ്ങഗമനുഷ്വനൊ ഹൃദയത്തെ 
ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നം പടണജിപിതത്തി 
ല് ഇവയല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല അതു കൊ 
ണ്ടു യതാത്ഥ മനസ്സമാധാനം അതിവപ്ര 
യയാ സമായിത്തി രുന്നും 

6, അസൂയ. എല്ലാമനുഷ്വരിലുമുളള. 
ഒരു നികൃഷ്ട സ്വഭാവമാണു” അസ്യ. 
കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളില്ക്രടി അതിന്൯ൊ 
പ്രകടനങ്ങഗ: കാണാം. സ്ത്രീ ഹൃദയ 
ത്തില് അസ്മയയ്ക്ക ഒരു ്ധാനസ്ഥാ 
നമുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കപ്പെട്ടന്നും മഠറു 

ഒള വരെപ്പഠഠി കരശൂന; പഠയുന്നതു് 
ഈ സ്വഭാവത്തിനെഠറ ലക്ഷണമാണ്. 

ഒരു സ്ത്രിക്ക്” മറൊല്ലാസ്ത്രികളു.ം അവരു 
ടെ എതിരാളികളാണ്. പുരുഷന്ദ ത 

നെ തൊഥിലില് ഏര്പ്പെടടിരിക്കുന്ന മ 
൨൨൮. പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണു് പ്രധാന 
വൈരികമ. അസ്യ മനുഷ്വനെഠ .ഏ 
വും നിര്ഭാഗ്യകരമായ ഒരു സ്വഭാവ 

മാകുന്നും അതുള്ള വരക്ക്' ഒരിക്കലും സു 
ഖമില്ലപ. മഠറുളള വരുടെ സുഖം അവ 

രക്കു കാണ്മാനും പഹിയാത്ത ഒന്നാണ് 
അസ്തൂയ കുഠച്ലു് മഠറുള്ള വരുടെ നന്മ 

യില് സന്തോഷിപ്പാന് പഠിക്കാത്തവ 
രക്ക് യഥാത്ഥസന്തോഷം “ഒന്നിലും ഉ 

തൊഴിലാളി വേ. 

ണ്ടാകയില്ല. ത്വഗശീലം അസ്മൂയഷ്ക്കു” 
ഒരു പ്രധാനവിധിയായി സമ്ധാസിമാര. 
സ്വ്കരിക്കുന്നും സാധാരനമനുഷ്യ൪ 
എല്ലാ നല്ല കാജ്ക്യങ്ങളിലും സമന്താഷ്മി 
പ്രാന് ശിലക്കണം. അവനവന്െഠ 
ജോലിയില് സന്തോഷിക്കണംം അവ 
നവന്നു ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നന്മ 
കളില് സന്തോഷിക്കണം. കുടുംബജു ഭ" 
വിതത്തില് സന്തോഷിക്കണം, പക്ഷേ 
ഇന്നത്തെ : ലോകത്തിനു അനിത! ക. 
ളി. ടു; കാരണങ്ങളും അനവധിയാ. 
ണു“ അങ്ങനെ മൈത്രീഭാവത്തിനു പ: 
കരം ശ. ഭുത്വമാണു് സര്വസാധാരണ 
മായിത ൪ന്നിട്ടുളളത്ു്. 

7. പ്യോകത്തോട്ട വിപ്രിയം. തന് 
നന്മകവളയും കഴിഠുകളെയും ലോ 
കം വകവെയ്ക്ുന്നില്ല എന്നു” പലക്ടം 
വിചാരമുണ്ടു'. അതുകൊണ്ടു തന്െഠ. 
അറിവില് പ്പെട ജനങ്ങളെപ്പറഠി ആ 
ക്ഷേപങ്ങഗ പാഞ്ഞു പരത്തുനാതിതു, 
അവര്ക്ക് അഭിരുചിയുണ്ടാകുന്നും 
ക്ഷേചങ്ങഗ പഠയുന്നത്ാണു” അങ്ങനെ 
യൃകൂള വരുടെ തൊഴില്ം ലോകം ത്ന്ന 
ഗണ്യമാക്കുന്നില്ല, അവഗണിക്കു എ. 
ന്നുളൂള. പകയാണു” . ഇതിനു കാരണം 
സാഹിത്യകാരന്മാ൪, സ്വരാജ്വസ്സ്റേഹി 
കശ പെത്ുകായ്യപ്രദര്ത്തകര്, ധര്മ്മ 
ശുശ്രരഷചെ.യ്യന്നവ൪, ഇങ്ങനെയുള്ള. 
വരുടെ ഹൃദയത്തില് ഈ മുഷിച്ചില് 
ഒളിച്ചുകിടക്കന്നുണ്ടാവും. മനുഷ്വന്െഠ 
ഹൃ,ദയത്തിലേ രഹസ്യ ദദൂശങ്ങഗ 
പലപ്പോഴും നല്പവയല്പായിരിക്കും, ആ 
വണ്െഠ നന്മയെപ്പഠഠി അവന് സ്വ 
യം അഭിമാനിച്ചു അഹകങ്കരിക്കുന്നും 1മഠ൨. 
കളവ൪ തന്നെ അഭിനങിക്കാതിരുന്നാ- 
ത,അവന് മുഷാിയുന്നു. അവര്ക്കു തന്നോ 
ഴ പകയുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്ങ . 
നെയ്യുള്ള രഹസ്വചിന്തകശു ലപേക്ഷി 
ക്കാതെ യഥാത്ഥസന്തോഷം ഉണ്ടാകയി' 
ലും 

8. പൊതുജനാഭിപ്രായഭീതിം ഇ* 
ന്നത്തെലോകത്തില് അമല്ല്യ്ും; 
മഹാ ദുഷ്കരമായ ഒരു കായ്യമാണ്ു്. 
വ്ൃക്തികഗ തമ്മിലും സമുദായങ്ങ 
തമ്മിലും അത്ര വലിയ ഇ ॥ 
പലകായ്യത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. നീ 
തിബോധം, വിശ്വാസം വീക്ഷണകോ, 
ണും ഇവയെല്ലാം തന്നെ പലര്ക്കും പ. 
ല വിധത്തിലാണ്, [ യാഥാസ്ഥിതി 
൪, പുരോഗമനവാദികള്, വിശ്വാസ 

(ശേഷം 1 1-ം പേജില്) 

[॥ 
ി 


